Драган Шкорић
Проф.Др Драган Шкорић (отац Михајло, мајка Дара рођена Вукобратоваић)
рођен је 16. септембра 1937. године у Ведашићу, Кореница (Хрватска).
Осмогодишњу школу је завршио у Бачком Брестовцу , а гимназију у Сомбору.
Дипломирао је 1963. године на Пољопривредном факултету у Новом Саду.
Године 1964. запослио се у Институту за пољопривредна истраживања,
садашњем Институту за ратарство и повртарство у Новом саду као асистент на
оплемењивању сунцокрета.
Магистарске студије група Генетика и оплемењивање биља завршио је на
Пољопривредном факултету у Новом Саду 1968. године. Докторску дисертацију
под називом „Могућности коришћења хетерозиса на бази мушке стерилности
код сунцокрета „ одбранио је на Пољопривредном факултету у Новом саду
1975. године.
Проф.Др Драган Шкорић изабран је у звање научног сарадника 1976. године.
На Пољопривредном факултету у Новом Саду изабран је у звање доцента на
предмету: „Оплемењивање биљака и Семенарство“ 1978 године . На истом
предмету у звање ванредног професора изабран је 1983. , а за редовног
професора 1990. године. У звање професора емеритуса изабран је 2008 године
на Универзитету у Новом Саду.
Проф. Др Драган Шкорић обавио је специјализацију у трајању од 6 месеци из
области генетике уљаних култура 1968. године на Универзитету у Gissen
(Немачка). Поред тога у више наврата боравио је на краћим усавршавањима у
САД, Француској, Шпанији, СССР и Италији. Проф.Др Драган Шкорић је био
управник Завода за уљане културе , Института за ратарство и повртарство од
1989. до 2006. године, када је отишао у пензију. Председник Управног одбора
Института за ратарство и повртарство је био у два мандата (1995-2004.). Сада
је члан Националног савета за науку и технолошки развој Р.Србије. Такође, у
ранија два сазива био је члан овог републичког тела, као и одбора за биологију
и биотехнологију. Функцију директора Националног програма „Биотехнологија
и Агроиндустрија“ обављао је у периоду 2003-2006. годину. Треба истаћи да је
у оквиру овог Националног програма учествовао преко 900 истраживача на 65
пројеката.
Проф.Др Драган Шкорић је изабран за дописног члана Српске академије наука
и уметности 2003. године. У САНУ је председник Одбора за флору и вегетацију
Србије.

Проф.Др Драган Шкорић је био руководилац 5 домаћих научних пројеката, а
учествовао је у реализацији још 8 као руководилац подпројеката и тема.
На међународном плану проф.Др Драган Шкорић има веома велику активност.
У периоду од 1972-1991. године руководио је са три пројекта са САД и био
учесник на још два. Руководио је програмом генетике и оплемењивања
сунцокрета на пројекту „Унапређење уљаних култура у Ирану“ у периоду 19701978. године. За време трјања овог пројекта провео је у Ирану око 2 године.
Као експерт Уједињених нација (FAO, Рим) 1982. године боравио је у Судану
(25 дана) ради израде студије о могућности гајења сунцокрета у овој земљи.
Такође, као експерт FАО заједно са стручњацима из САД и Енглеске провео је
три недеље у Индији ради израде студије о уљаним културама. На позив
Министарства за науку Индије 2002. године боравио је у овој земљи где је
извршио оцену националног програма на сунцокрету и одржао серију
предавања у институтима и на универзитетима. Када је у питању међународна
сарадња посебно треба истаћи допринос проф.Др Драгана Шкорића са Кином. У
два наврата (1983. и 1987. године) боравио је три недеље и одржао серију
предавања за кинеске стручњаке из института и факултета о генетици и
оплемењивању сунцокрета. Проф.Др Драган Шкорић одржао је предавања по
позиву у преко 20 земаља (САД, Аргентина, Шпанија, Француска, Италија,
Чешка република, Словачка, Мађарска, Турска, Бугарска, Румунија, Украјина,
Русија, Иран, Индија, Кина, Јужна Африка, Судан, Египат, Грчка,...). Са
рефератима је учествовао на преко 50 међународних скупова.
Посебно треба истаћи међународни допринос проф.Др Драгана Шкорића у
реализацији FAO – European Research Network on Sunflower (FAO, Рим). Од
оснивања овог програма 1975. па све до данашњег дана активно је учесник и
главни координатор од 1989. године. Члан је Извршног одбора Међународне
асоцијације о сунцокрету(ISA, Paris, France) преко 12 година. У три мандата
(3х4 године) је био представник наше земље у Извршном комитету EUCARPIA (
Европска асоцијација оплемењивача биљака). Мандат му је престао по
сопственој жељи августа 2008. године.
Главни и одговорни је уредник међународног часописа HELIA од 1989. године.
Члан је уредништва Гласника за заштиту биља (Загреб, Хрватска). Члан је
уредништва домаћих часописа „Архив за пољопривредне науке“, „Генетика“ и „
Уљарство“ (до 2006.)
Проф.Др Драган Шкорић је био ментор за израду и одбрану 7 магистарских
теза и три докторске дисертације . Такође, био је члан комисија за одбрану
више магистарских теза и докторских дисертација у земљи и три у
иностранству (Загреб, Молдавија и Украјина).
Важна признања, награде и одликовања:
• Награда Pustoviot Award Међународне асоцијације о сунцокрету (ISA,
Paris, France)-1988.
• Certificater of Appreciation – награда за успешну реализацију заједничких
пројеката са САД (1987. године)
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Диплома Pioneer Hi-Bred International (USA) за унапређење генетике
сунцокрета на међународном плану (2000. година)
Признање Министарства за пољопривреду Мађарске „Kivalo Munkaert“ за
унапређење производње сунцокрета у овој земљи (1982.)
Првомајска награда рада - СФРЈ (1980. година)
Октобарска награда Новог Сада (1995. године)
Орден заслуга за народ са сребрном звездом – Председништво СФРЈ
(1998. године)

За успешну научну сарадњу са Н.Републиком Кином добио је следеће награде:
„Friendship Award“ , Влада Jilin Province , Н.Р. Кина (2005)
„Friendship Award“, Влада Н.Р. Кине (2006 године).
Ожењен је и има два сина. Живи са породицом у Новом Саду.
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