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ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА  

НАСТАВНОМ НАУЧНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 

     

  

   У вези са избором у звање дипломираног инжењера мастера Драгомира Лукача, 

односно информацијама у јавности које су се појавиле у вези са тим, Катедра за сточарство 

даје  следеће 

 

С  А  О   П  Ш  Т  Е  Њ  Е 

 

              У складу са примљеним обавештењем од стране кадровске службе 

Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду о истеку избора у звање асистента 

за дипломираног инжењера мастера Драгомира Лукача, Катедра за сточарство је дана  

25.03.2016. године  једногласно усвојила предлог да покрене поступак за избор у звање 

једног асистента за ужу научну област Оплемењивање, репродукција и биотехнологија 

животиња и предложена је комисија за писање реферата.  

 Дипломирани инжењер мастер Драгомир Лукач је присуствовао овој седници, 

гласао је за избор у звање асистента и сагласио се са предложеном Комисијом. 

 Након тога из кадровске службе Факултета,  Катедра и дипломирани инжењер 

мастер Драгомир Лукач су обавештени да не постоје законски услови да се дипломирани 

инжењер мастер Драгомир Лукач бира у звање асистента, јер  је у том звању биран у два 

изборна периода при чему други изборни период истиче 30.септембра 2016.године.  

             Дана  15.04.2016. године на седници Катедре за сточарство је разматран допис 

достављен од стране дипл. инжењера мастера  Драгомира Лукача са молбом да му се 

покрене поступак избора у звање доцента за ужу научну област Оплемењивање, 

репродукција и биотехнологија животиња.  

              Дипл. инжењер мастер Драгомир Лукач у свом допису Катедри за сточарство 

наводи да је у међувремену одбранио докторску дисертацију, а усмено је саопштио да је то 

урадио на Универзитету Џон Незбит – Факултет за биофарминг. Дипл. инжењер мастер 

Драгомир Лукач тражи од Катедре да покрене поступак за избор у звање доцента за ужу 

научну област Оплемењивање, репродукција и биотехнологија животиња уз задржавање 

раније именоване комисије за звање асистента. 
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               На основу резултата тајног гласања, у којем је учествовало 15 чланова Катедре /13 

гласова против,  један глас за и један неважећи листић,  Катедра није прихватила предлог 

дипл. инж. мастер  Драгомира Лукача да се покрене поступак за избор у звање доцента за 

ужу научну област Оплемењивање, репродукција и биотехнологија животиња.  

    У складу са чланом 21 Статута Пољопривредног факултета у Новом Саду, 

Катедра покреће поступак за избор у звање наставника и сарадника везано за уже научне 

области које покривају и предлажу Изборном већу Факултета комисије за писање 

извештаја о пријављеним кандидатима.  У коначној фази поступка  избора у звање,  

Факултет утврђује предлог а одлуку о избору доноси Сенат Универзитета. 

    Право је Катедре, према актима Факултета, да донесе или не донесе одлуку о 

покретању поступка за избор у звање. Аутономија Катедре, у доношењу одлука о 

покретању поступка за избор у звање, се увек поштовала приликом избора свих наставника 

и сарадника на Факултету односно Универзитету.  

                Приликом доношења одлуке Катедра је имала у виду да је, према Правилнику о 

унутрашњој организацији и систематизацији послова  Пољопривредног факултета у Новом 

Саду, прописан   профил стручне спреме наставника за све уже научне области на 

Факултету. За ужу научну област Оплемењивање, репродукција и биотехнологија 

животиња,  за наставнике у звању доцент, ванредни и редовни професор  предвиђен је 

докторат пољопривредних наука или докторат ветеринарских наука подручје сточарство. 

Дипл. инжењер мастер Драгомир Лукач овај услов не испуњава. 

       Катедра посебно истиче да   у историји Пољопривредног факултета 

Универзитета у Новом Саду, који своју славну наставну и научну традицију гради од 

1954 године, никада нико није био биран за наставника на овом Факултету, а да је 

докторат стекао на приватном   факултету односно приватном универзитету.   

       Нетачни су наводи у изјавама, које у јавности даје   дипл. инжењер мастер  

Драгомир Лукач, да је спречаван у изради докторске дисертације на Пољопривредном 

факултету у Новом Саду, јер о томе не постоји било каква писана примедба нити жалба 

коју је поднео Катедри нити органима Факултета од 2010.године када је уписао докторске 

студије.  Чак и да је то тачно, дипл. инжењер мастер  Драгомир Лукач је могао докторску 

дисертацију пријавити и одбранити на другом Факултету чији је оснивач држава Србија 

или одбранити у иностранству и нострификовати на Факултету чији је оснивач држава 

Србија, односно може то учинити до 30 септембра ове године када му истиче у избор у 

звање асистента.  

  

 

 


