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Дубоко потрешени вешћу да је Професор Никола С. Миљковић физички напустио овај 
свет преостаје нам да са великим поштовањем сагледамо животни пут једног од наших нај-
бољих педолога и најомоњенијих професора.

Никола С. Миљковић је рођен 1925. године у Илинцима. Основну школу и гимназију је 
завршио у Новом Саду. Период од 1944. до 1946. године провео је у војсци, након чега упи-
сује Пољопривредни факултет у Београду. Увек се трудећи да сазна више од осталих био је 
запажен од стране професора Стебута и Злоковића, његових потоњих узора, који су га анга-
жовали као демонстратора за предмет Педологија. Тако је наука о земљишту заувек поста-
ла његова преокупација. Након дипломирања 1951. године запошљава се на одсеку за педоло-
гију Института за пољопривредна истраживања у Новом Саду, као асистент код професора 
Нејгебауера који је пресудно утицао на његово даље усавршавање. Године 1955. био је иза-
бран за асистента на новооснованом Пољопривредном факултету у Новом Саду. Докторску 
тезу “Карактеристике војвођанских слатина” успешно је одбранио 1960. године и тако постао 
први доктор наука произведен на новосадском Пољопривредном факултету. Докторска теза 
је објављена 1963. године од стране Савеза водних заједница у Новом Саду. То је био најплод-
нији период у његовом научном животу пре свега захваљујући усавршавањима у престиж-
ним научним институцијама Федералној лабораторији за слана и алкална земљишта и воде у 
Риверсајду, Калифорнија 1956. године и канадском Универзитету у Гелфу 1962. године. Након 
објављивања рада “Salt-affected Soils of Yugoslavia” у реномираном интернационалном часо-
пису Journal of Soil Science 1959. године, на инсистирање Министарства пољопривреде и Феде-
ралне фондације за природне науке у Вашингтону објавјаљене су још две монографије “Uti-
lization and improvement of saline and alkali soils” 1963. године и “Kinds of clay minerals in soils 
of Vojvodina” 1964. године. Велика заслуга Професора Миљковића што је по повратку са поме-
нутих усавршавања у иностранству у великој мери унапредио дотадашња стандардна педо-
лошка истраживања у нашој земљи тада најсавременијим методама.

Објавио је више од 100 научних радова публикованих у земљи и иностранству и чак 21 
монографију. Учествовао је на 21 домаћем и 16 интернационалних научних скупова и био 
председник организационог одбора 3 научна скупа.

На матичном факултету Професор Миљковић предавао читав низ предмета: Педологи-
ја, Физика земљишта, Мелиоративна педологија и др. У периоду од 1972. до 1974. године Про-
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фесор Миљковић је предавао Педологију на редовним студијама Пољопривредног факултета 
Замбијског универзитета у Лусаки. Пет година је предавао и на Пољопривредном факулте-
ту у Осјеку. Поносни смо што је Професор Миљковић предавао једанаест школских година на 
нашем Департману где је и објавио изузетан уџбеник “Основи педологије” 1996. године. 

Професор Миљковић је добио више награда и призања од којих су најважније: Седмој-
улска награда (1973. године), Златна значка Југословенског друштва за проучавање и зашти-
ту земљишта (1984.), Златне плакете Пољопривредног факултета (1984. и 1989.) и Награда за 
животно дело Удружења универзитетских професора и наставника Универзитета у Новом 
Саду (2001).

Био је један од оснивача Југословенског друштва за проучавање и заштиту земљишта, био 
је члан Интернационалног педолошког друштва (ISSS) нарочито активан у раду субкомиси-
је за слана и заслањена земљишта (Subcommission on Salt-affected Soils), Удружења за наво-
дњавање и одводњавање, Удружења инжињера и техничара и стални члан – сарадник Мати-
це Српске.

Бриљантна каријера коју је Професор Никола С. Миљковић деценијама градио својим 
истрајним и делотворним наставно-педагошким и научно-истраживачким радом била би 
још богатија да његове активности нису биле стално ограничаване тадашњим политичким 
једноумљем. Велике личне неправде Професор Никола С. Миљковић је увек достаојанстве-
но подносио и био увек окренут само најчистијим идеалима свога позива коме је био свес-
рдно посвећен.

Име Професора Николе С. Миљковића ће се увек помињати са највећим поштовањем на 
Департману за географију, туризам и хотелијерство. Наш добри Професор нас је неуморно 
и несебично оплемењиво својим несвакидашњим ентузијазмом, неисцрпном радном енер-
гијом и раскошним образовањем изградивши тако идеал коме ћемо вечно тежити!

др Слободан Марковић,
ванредни професор


