
Студијски програм eкологија и заштита животне средине 

Име и презиме Термини 

консултација 

Електронска пошта 

Нaстaвници и сaрaдници сa Прирoднo-мaтeмaтичкoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бaњoj 

Луци 

др Радослав Декић, редовни професор понедјељак: 900-1100 

сриједа: 900-1100 

radoslav.dekic@pmf.unibl.org 

др Горан Трбић, редовни професор понедјељак: 1100-1300 

четвртак 1100-1300 

goran.trbic@pmf.unibl.org 

др Биљана Кукавица, редовни 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 Драшко Маринковић, редовни професор понедјељак: 900-1000 

сриједа: 900-1000 

drasko.marinkovic@pmf.unibl.org 

др Нина Јањић, редовни професор уторак: 1115-1315 

четвртак: 900-1100 

nina.janjic@pmf.unibl.org 

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

др Драгојла Голуб, ванредни професор понедјељак: 900-1100 

сриједа: 900-1000 

dragojla.golub@pmf.unibl.org 

др Душица Пешевић, ванредни професор понедјељак: 1200-1330 

сриједа: 1200-1330 

dusica.pesevic@pmf.unibl.org 

др Биљана Лубарда, ванредни професор четвртак: 1100-1300 biljana.lubarda@pmf.unibl.org 

др Свјетлана Лолић, ванредни професор понедјељак: 1000-1130 

уторак: 1000-1130 

svjetlana.lolic@pmf.unibl.org 

др Смиљана Параш, ванредни професор уторак: 900-1100 

сриједа: 900-1100 

smiljana.paras@pmf.unibl.org 

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

др Игор Милуновић, ванредни професор уторак: 1330-1415 igor.milunovic@pmf.unibl.org 

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

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

др Маја Манојловић, ванредни професор уторак: 1100-1230 

сриједа: 1300-1400 

maja.manojlovic@pmf.unibl.org 

др Дејан Дмитровић, ванредни професор понедјељак: 900-1100 

петак: 900-1100 

dejan.dmitrovic@pmf.unibl.org 

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

др Сузана Атлагић Готовац, ванредни професор уторак: 1400-1600 

четвртак: 1400-1600 

suzana.gotovac.atlagic@unibl.org 

др Драгана Маливук Гак, ванредни професор уторак: 900-1100 dragana.malivuk-gak@pmf.unibl.org 

др Синиша Суботић, ванредни професор сриједа: 1330-1430 

субота:  900-1000 

sinisa.subotic@pmf.unibl.org 

(претходно се најавити) 

др Драгана Шњегота, доцент уторак: 1300-1500 

сриједа: 1300-1500 

dragana.snjegota@pmf.unibl.org 

др Дино Хасанагић, доцент уторак: 930-1130 dino.hasanagic@pmf.unibl.org 

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

др Татјана Попов, доцент уторак: 1100-1130 tatjana.popov@pmf.unibl.org 

др Иван Самелак, доцент уторак: 1430-1530 ivan.samelak@pmf.unibl.org 

др Драгана Благојевић, доцент сриједа: 1430-1530 dragana.blagojevic@pmf.unibl.org 

др Горан Шукало, доцент уторак: 1400-1600 

петак: 1200-1400 

goran.sukalo@pmf.unibl.org 

др Татјана Марић, доцент уторак: 1100-1200 tatjana.maric@pmf.unibl.org 
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четвртак: 1100-1200 

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 понедјељак: 800-1000 

уторак: 800-1000 

marko.ivanisevic@pmf.unibl.org 

Александар Мајић, ма, виши асистент уторак: 1000-1130 

четвртак: 1000-1130 

aleksandar.majic@pmf.unibl.org 

Немања Ракић, ма, виши асистент сриједа: 1500-1600 nemanja.rakic@pmf.unibl.org 

Мирјана Марковић, ма, виши асистент понедјељак:1000-1100 

сриједа: 1000-1100 

mirjana.markovic@pmf.unibl.org 

Вукосава Чолић, ма, виши асистент понедјељак: 800-900 

сриједа: 800-900 

vukosava.colic@pmf.unibl.org 

Маја Шибаревић, ма, виши асистент сриједа: 1300-1400 maja.petkovic@pmf.unibl.org 

Рајко Рољић, ма, виши асистент петак: 1000-1200 rajko.roljic@pmf.unibl.org 

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

Свјетлана Цвијић, ма, виши асистент понедјељак: 900-1000 svjetlana.cvijic@pmf.unibl.org 

Биљана Радусин Сопић, ма, виши асистент уторак: 1200-1400 biljana.raso@pmf.unibl.org 

Ивана Пуцар, ма, виши асистент уторак: 900-1000 

сриједа: 900-1000 

ivana.pucar@pmf.unibl.org 

Тања Гостић, ма, асистент сриједа: 800-1000 

четвртак: 800-1000 

tanja.pljevaljcic@pmf.unibl.org 

Joвана Паспаљ, асистент сриједа: 900-1100 jovana.paspalj@pmf.unibl.org 

Нaстaвници и сaрaдници сa других фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бaњoj Луци 

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

др Петар Гверо, рeдoвни прoфeсoр petar.gvero@mf.unibl.org 

др Дијана Михајловић, доцент dijana.mihajlovic@agro.unibl.org 

др Драженко Бјелић, доцент drazenko.bjelic@tf.unibl.org 

др Горан Јањић, ванредни професор goran.janjic@mf.unibl.org 

др Радован Кукобат, доцент radovan.kukobat@gmail.com 

Милан Шипка, ма, виши асистент milan.sipka@agro.unibl.org 

Дајана Драгић, ма, виши асистент dajana.dragic@tf.unibl.org 

Данијела Кардаш Анчић, ма, виши асистент danijela.kardas@mf.unibl.org 

Нaстaвници и сaрaдници вaн Унивeрзитeтa у Бaњoj Луци 

др Вера Николић, редовни професор 
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vera@bio.bg.ac.rs 

др Весна Миланков, редовни професор vesna.milankov@dbe.uns.ac.rs 

др Дејан Филиповић, редовни професор dejan.filipovic@gef.bg.ac.rs 

др Весна Антић, редовни професор vantic@agrif.bg.ac.rs 

др Малиша Антић, редовни професор malisa.antic@pmf.unibl.org 

др Мирза Кушљугић, редовни професор mirza.kusljugic@untz.ba 

др Бранимир Јованчићевић, редовни професор bjovanci@chem.bg.ac.rs 

 

 

Руководилац Студијског програма 

eкологија и заштита животне средине 

___________________________________ 

др Драгојла Голуб, ванредни професор 
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