
Биографија Проф. др Војислава Тркуље 
 
 
Проф. др Војислав Тркуља рођен је 19. IV 1968. год. у Бањој Луци. 

Основну школу завршио је у селу Кукуље, општина Србац, а средњу 
Пољопривредну школу општег смјера у Српцу 1987. године. Пољопривредни 
факултет Универзитета у Сарајеву уписао је 1988. године, одакле је у мају 
1992. године прешао на Пољопривредни факултет у Новом Саду, гдје је и 
дипломирао 20. X 1993. године одбранивши дипломски рад са оцјеном 10. 

У току студија више пута је похваљиван и награђиван, а добитник је и прве 
награде Универзитета у Сарајеву 1991. године за студентски научни рад. На 
постдипломске студије, смијера фитопатологија, Пољопривредог факултета у 
Новом Саду уписао се школске 1993/94 године, гдје је положио све предвиђене 
испите са просјечном оцјеном 10,00. Од априла 1994. године до септембра 
1996. године боравио је на стручном усавршавању из области фитопатологије 
на Пољопривредном факултету у Новом Саду у Лабораторији за бактериозе 
биљака и микозе воћака, цвећа и украсног шибља код Проф. др Момчила 
Арсенијевића, под чијим руководством је и израдио и 27. маја 1997. године 
одбранио магистарску тезу под називом „Антагонизам сапрофитних и 
фитопатогених бактерија према Monilia spp.". Докторску дисертацију под 
насловом: „Патогене, морфолошке и одгајивачке одлике Colletotrichum spp. 
проузроковача горке трулежи плода јабуке“ је урадио под руководством Проф. 
др Мирка Ивановића на Пољопривредном факултету у Београду, коју је и 
одбранио 27. јануара 2004. године.  

Јануара 1995. године изабран је за асистента на Пољопривредном 
факултету Универзитета у Бањој Луци за предмет фитопатологија, гдје је и сада 
ангажован у звању ванредног професора на предметима из области заштите 
биља на редовним и постдипломским студијама, а од школске 2000/2001. године 
на истим предметима је ангажован и на Пољопривредном факултету 
Универзитета у Источном Сарајеву, гдје је за доцента изабран октобра 2004. 
године, а у звање ванредног професора јула 2009. године. Стални радни однос 
засновао је 1. X 1996. године у Пољопривредном институту Републике Српске у 
Бањој Луци, гдје је радио на позицији шефа Завода за заштиту биља, 
сјеменарство и биотехнологију, до 21.12.2012. године када га је Влада Републике 
Српске именовала за директора Пољопривредног института Републике Српске - 
Бања Лука.  

Члан је Друштва за заштиту биља Србије и један од оснивача Друштва 
за заштиту биља Републике Српске. Децембра 2004. године изабран је за првог 
предсједника Друштва за заштиту биља Босне и Херцеговине. Члан је 
редакционог одбора часописа „Биљни лекар“, који издаје Друштво за заштиту 
биља Србије, те члан уредништва часописа „Гласник заштите биља“ који се 
штампа у Загребу, као и члан редакционог одбора часописа "Agriculture and 
Forestry" чији је издавач Биотехнички факултет Универзитета у Подгорици, те 
један од рецензената за област фитопатологије у часопису „Ратарство и 
повртарство“ који издаје Институт за ратарство и повртарство Нови Сад. Члан 
је „Републичке комисије за заштиту биља“ при Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске, „Комисије за класификацију и 
обиљежавање средстава за заштиту биља“ при Министарству здравља и 



социјалне заштите Републике Српске, као и „Републичког савјета за науку“ при 
Министарству науке и технологије Републике Српске. Предсједник је Вијећа за 
ГМО, при Вијећу Министара БиХ. Члан је експертског панела при EPPO 
(European and Mediterranean Plant Protection Organization).  

Обавио је већи број студијских путовања и стручних усавршавања у 
Холандији, Италији, Словенији, Данској, Норвешкој, Њемачкој, Енглеској, 
Француској, Пољској, Шпанији, САД, Изреалу и Чешкој Републици. Као 
представник БиХ учествовао је у раду три ФАО конференције из области 
биотехнологије и контроле ГМО. Био је предсједник техничког комитета за 
организацију III међународне конференције о влакнастим биљкама под 
називом "Bast Fibrous Plants for Healthy Life" ("Влакнасте биљке за здрав 
живот"), која је веома успјешно одржана 2004. године у Бањој Луци, као и члан 
Међународног научног одбора "1st IFOAM International Conference on organic wild 
production" (I IFOAM конференција о органској, сакупљачкој производњи), чији 
је организатор и домаћин био Пољопривредни институт  РС Бања Лука, а која 
је одржана од 2. до 6. маја 2006. године у Теслићу. Добитник је плакете 
Пољопривредног факултета Источно Сарајево у 2012. години, за допринос у 
развоју овог факултета.  

Проф. др Војислав Тркуља био је руководилац 27 научноистраживачких 
пројеката, као и члан истраживачког тима у 22 научноистраживачких и стручних 
пројеката. Учествовао је са рефератима на бројним домаћим и иностраним 
научним и стручним скуповима (конгреси, симпозијуми, савјетовања). До сада 
је код нас и у иностранству објавио 300 научних и стручних радова, три 
брошуре, четири приручника, три монографије и четири књиге.  

 
 
 

http://www.eppo.int/

