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Предмет: Издвојено мишљење члана Комисије за избор у звање и на радно место једног 

доцента за ужу научну област Педологија 

 

 

Одлуком Декана Пољопривредног факултета Универзитета у Београду (број 265/1 

од 30.09.2021.), расписан је конкурс за избор наставника у звање и на радно место доцента 

за ужу научну област Педологија, објављен у листу „Послови“ (број 955, од 13.10.2021). 

Одлуком Изборног већа Факултета (број 400/10-3/2, од 30.09.2021.), образована је 

Комисија у саставу: др Александар Ђорђевић, редовни професор Универзитета у Београду 

- Пољопривредног факултета, др Свјетлана Радмановић, ванредни професор Универзитета 

у Београду - Пољопривредног факултета, и др Љиљана Нешић, редовни професор у 

пензији Универзитета у Новом Саду - Пољопривредног факултета. На расписани конкурс 

пријавила су се два кандидата: др Наташа Николић и др Љубомир Животић. Комисија је 

закључила да оба кандидата испуњавају прописане услове и једногласно предложила 

Изборном већу Факултета да за доцента за ужу научну област Педологија изабере др 

Наташу Николић. Комисија није дала предност дотадашњем доценту из уже научне 

области Педологија, др Љубомиру Животићу, и разлога што, цитирам: „... од избора у 

звање доцента кандидат др Љубомир Животић показао је изузетну незаинтересованост за 

експериментални рад на Катедри за педологију и геологију. Др Љубомир Животић у 

тимском раду показује некоректан однос према члановима тима. У периоду од скоро пет 

година није се интересовао нити је учествовао у писању било каквог материјала за 

припрему колоквијума и боље разумевање практичног дела наставе“. Нажалост, Изборно 

веће Факултета на четвртој редовној седници, одржаној 27.01.2021. године, није 

прихватило мишљење Комисије и није сачинило предлог да се др Наташа Николић 

изабере у звање и на радно место доцента за ужу научну област Педологија.  

На препоруку Декана Факултета (број 132/2 од 16.05.2022.), да се покрене поступак 

за избор у звање и на радно место доцента за ужу научну област Педологија, Веће Катедре 

за педологију и геологију је на седмој редовној седници, одржаној 02.06.2022. године, 

једногласно донело закључак да нема основа за покретање поступка услед оптерећености 

наставника које је уследило усвајањем нове акредитације Факултета, и о томе обавестило 

Декана Факултета (број 132/3 од 06.06.2022). Преласком предмета Педологија са прве на 

другу годину основних студија на студијском програму Биљна производња, значајно се 

смањио број студената, а тиме и оптерећеност наставника.  

На првој редовној седници Наставно-научног већа Института за земљиште и 

мелиорације, одржаној 4. октобра 2022. године, покренут је поступак за расписивање 

конкурса за избор у звање и на радно место једног доцента за УНО Педологија, при чему 

је предложена и комисија за припрему Реферата. Предложена сам за члана те комисије а 

да ме о томе нико није консултовао или ме обавестио пре почетка рада седнице. Овакво 

"на препад" предлагање за члана комисије доживела сам као повреду професионалног и 



личног интегритета, односно, као мобинг, и упутила допис Изборном већу Факултета 

(број 298/1, од 12.10.2022), у коме молим да не будем изабрана у ту Комисију. Декан и 

Изборно веће Факултета су се оглушили о моју молбу те сам по други пут именована у 

Комисију за избор у звање и на радно место доцента за ужу научну област Педологија, као 

трећи члан (одлука број 300/1-3/1, од 27.10.2022).  

Одлуком Декана Пољопривредног факултета Универзитета у Београду расписан је 

конкурс за избор наставника у звање и на радно место доцента за ужу научну област 

Педологија, објављен у листу „Послови“, број 1013 од 09.11.2022. године. Преко 

писарнице Факултета, 17.01.2023. године уручен ми је Извештај, којим се предлаже 

Изборном већу Факултета да се др Љубомир Животић изабере у звање и на радно место 

доцента за ужу научну област Педологија, а који су потписали др Јовица Васин, научни 

саветник Института за ратарство и повертарство, председник Комисије, и др Горан 

Дугалић, редовни професор Универзитета у Крагујевцу, Агрономског факултета у Чачку, 

члан Комисије. Као једини члан Комисије са Универзитета у Београду - Пољопривредног 

факултета, Извештај не могу потписати из два разлога. При разлог је напред наведени 

закључак Већа Катедре за педологију и геологију, чији сам члан, да нема основа за 

покретање поступка услед постојеће оптерећености наставника из уже научне области. 

Као друго, остајем при ставовима о др Љубомиру Животићу, због којих му претходна 

Комисија није указала предност у избору у звање, а које сам цитирала у првом пасусу.  

 

 

С поштовањем,        

члан Комисије, 

 

 

                 др Свјетлана Радмановић, ванредни професор 

     Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет 

              (ужа научна област Педологија) 


