
Студијски програм Екологија и заштита животне средине 

Име и презиме 
Термини 

консултација 
Електронска пошта 

др Стојко Видовић, редовни професор 
сриједа: 1100-1200 
четвртак: 1000-1100 

stojko.vidovic@med.unibl.org 

др Васо Бојанић, редовни професор уторак: 1000-1200 vaso.bojanic@agro.unibl.org 

др Михајло Марковић, редовни професор  mihajlo.markovic@agro.unibl.org 

др Горан Трбић, редовни професор 
понедјељак: 1100-1300 

четвртак 1100-1300 
goran.trbic@pmf.unibl.org 

др Слађана Мирјанић, редовни професор понедjељак: 1300-1400 sladjanamirjanic@yahoo.com 

др Биљана Кукавица, ванредни професор 
уторак: 1000-1200 
четвртак: 1000-1200 

biljana.kukavica@pmf.unibl.org 

др Радислав Тошић, редовни професор 
понедјељак: 800-930 

уторак: 800-930 
radislav.tosic@pmf.unibl.org 

др Нина Јањић, ванредни професор 
уторак: 1115-1315 
четвртак: 0900-1100 

nina.janjic@pmf.unibl.org 

др Драгојла Голуб, ванредни професор 
понедјељак: 900-1100 

сриједа: 900-1000 
dragojla.golub@pmf.unibl.org 

др Радослав Декић, ванредни професор 
понедјељак: 900-1100 

сриједа: 900-1100 
radoslav.dekic@pmf.unibl.org 

др Даворин Бајић, ванредни професор петак: 900-1000 
 
davorin.bajic@pmf.unibl.org 

 

др Биљана Лубарда, доцент 
четвртак: 1100-1300 

учионица 25 
biljana.lubarda@pmf.unibl.org 

др Свјетлана Лолић, доцент 
понедјељак: 1000-1130 

уторак: 1000-1130 
svjetlana.lolic@pmf.unibl.org 

др Милица Балабан, доцент уторак: 1430-1530 milica.balaban@pmf.unibl.org 

др Смиљана Параш, доцент 
уторак: 0900-1100 

сриједа: 0900-1100 
smiljana.paras@pmf.unibl.org 

др Тања Максимовић, доцент сриједа: 1200-1400 tanja.maksimovic@pmf.unibl.org 

др Весна Рајчевић, ванредни професор понедјељак: 1030-1230 vesna.rajcevic@pmf.unibl.org 

др Синиша Шкондрић, доцент уторак: 1400-1500 sinisa.skondric@pmf.unibl.org 

др Маја Манојловић, доцент 
уторак: 1100-1230 
сриједа: 1300-1400 

maja.manojlovic@pmf.unibl.org 

др Дејан Дмитровић, доцент 
понедјељак: 900-1100 

петак: 900-1100 
dejan.dmitrovic@pmf.unibl.org 

др Сњежана Дупљанин, доцент уторак: 1200-1400 snjezana.dupljanin@pmf.unibl.org 

др Дијана Михајловић, доцент уторак: 1000-1200 dijana.mihajlovic@agro.unibl.org 

др Горан Шукало, доцент 
уторак: 1400-1600 
петак: 1200-1400 

goran.sukalo@pmf.unibl.org 

мр Јасна Фришчић, виши асистент 
уторак:1000-1130 
четвртак:1100-1230  

jasna.friscic@pmf.unibl.org 

 

Слободан Гњато, ма, виши асистент 
понедјељак: 1100-1300 

сриједа: 1200-1330 
slobodan.gnjato@pmf.unibl.org 

Новица Ловрић, ма, виши асистент 

понедјељак: 900-1200 

уторак: 900-1200 

сриједа: 900-1200  
novica.lovric@pmf.unibl.org 

 

Марко Иванишевић, ма, виши асистент петак: 900-1000 
marko.ivanisevic@pmf.unibl.org 

Дино Хасанагић, ма, виши асистент уторак: 930-1130 dino.hasanagic@pmf.unibl.org 

Маја Петковић, ма, виши асистент сриједа: 1300-1400 
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Бранка Билбија, ма,  виши асистент  branka.bilbija@pmf.unibl.org 

Драгана Шњегота, ма,  виши асистент 
уторак: 1300-1500 

сриједа: 1300-1500  
dragana.snjegota@pmf.unibl.org 

 

Милица Лукач, ма, виши асистент уторак: 1200-1400 milica.lukac@pmf.unibl.org 

Свјетлана Цвијић, ма, асистент понедјељак: 0900-1000 svjetlana.cvijic@pmf.unibl.org 

Савка Јанковић, асистент понедjељак: 1100-1200 savka.jankovic@pmf.unibl.org 
Тања Пљеваљчић сриједа: 1300-1500 tanja.pljevaljcic@pmf.unibl.org 

Биљана Радусин Сопић уторак: 1200-1400 biljana.raso@pmf.unibl.org 

 

Руководилац Студијског програма  

Екологија и заштита животне средине 

_______________________________ 

др Свјетлана Лолић, доцент 
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