
 

 

 

 

ПРОГЛАШЕНИ ДОБИТНИЦИ НАГРАДА ФОНДАЦИЈЕ “ГОРАН 

ЉУБИЈАНКИЋ” 

 

 

Одлуком Управног одбора Фондације, а на основу извештаја Комисије награду за 

најбољу ДОКТОРСКУ ДИСЕРТАЦИЈУ у области молекуларне биологије равноправно 

су поделили: 

- др Неда Аничић за рад „Метеболизам непеталактона у листовима одабраних врста 

рода Nepeta (Lamiaceae) и његова регулација током дехидратације“, ментора др 

Драгане Матекало, научног сарадника Института за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић"- Институт од националног значаја за Републику Србију и проф. др Тамаре 

Ракић, ванредног професора Универзитета у Београду - Биолошки факултет; 

- др Милка Малешевић за рад „Идентификација и карактеризација биогених утишивача 

међућелијске комуникације врсте Pseudomonas aeruginosa“, ментора проф. др Бранка 

Јовчића, редовног професора Универзитета у Београду - Биолошки факултет; 

- др Јована Рајић за рад „Улога метилације ДНК у процесу епително-мезенхимске 

транзиције хуманих епителних ћелија коњуктиве“, ментора др Невене Грдовић, 

вишег научног сарадника и др Мелите Видаковић, научног саветника Института за 

биолошка истраживања „Синиша Станковић” - Институт од националног значаја за 

Републику Србију, Универзитет у Београду.  

 

док су награду за најбољи МАСТЕР РАД равноправно поделили: 

- Наталија Азањац за рад „Изоловање и молекуларна карактеризација супресора blm 

мутанта при репликационом стресу у Ustilago maydis“, ментора др Мире 

Милисављевић, вишег научног сарадника Института за молекуларну генетику и 

генетичко инжењерство Универзитета у Београду и проф. др Ђорђа Фире, редовног 

професора Универзитета у Београду - Биолошки факултет; 



- Милош Вратарић за рад „Ефекат дијеталне рестрикције започете у касној животној 

доби на развој инфламације у јетри старих Wistar пацова“,  ментора др Ане 

Теофиловић, научног сарадника Института за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“ – Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у 

Београду и др Тање Јевђовић, доцента Универзитета у Београду - Биолошки факултет; 

- Ана Костић за рад „Утицај инхибитора Src тирозин-киназе на индукцију 

оксидативног стреса и ћелијске смрти код хуманих глиобластома in vitro“, ментора др 

Јелене Динић, вишег научног сарадника Института за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић"- Институт од националног значаја за Републику Србију и др Марије Марин, 

доцента Универзитета у Београду - Биолошки факултет; 

- Теодора Малешевић за рад „Анализа транскриптома и функционална карактеризација 

регулона двокомпонентног регулаторног система MqiSR соја Pseudomonas putida 

WCS358“, ментора др Катарине Нововић, научног сарадника  Института за молекуларну 

генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду и проф. др Бранка 

Јовчића, редовног професора Универзитета у Београду - Биолошки факултет;  

- Милена Стевановић за рад „Идентификација кластера гена за биосинтезу 

стауроспорина код изолата Streptomyces sp. BV410 и испитивање утицаја бутенолида на 

његову експресију“, ментора др Сандре Војновић, вишег научног сарадника Института 

за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду и проф. др 

Бранка Јовчића, редовног професора Универзитета у Београду - Биолошки факултет. 

 

 


