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Предмет:  Извештај Комисије о расписаном конкурсу за избор једног асистента-

студента докторских студија за ужу научну област Моделирање и 
менаџмент у геодезији, за рад на одређено време од три године. 

 
 
 
 
Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 13.12. 
2018. године, именовани смо за референте по расписаном конкурсу за избор једног 
асистента - студента докторских студија за ужу научну област Моделирање и 
менаџмент у геодезији, за рад на одређено време од три године, који је објављен у 
листу „Послови“ 19.12.2018. године. 

После прегледа и анализе конкурсног материјала који нам је достављен, подносимо 
Изборном већу Грађевинског факултета Универзитета у Београду следећи: 

 
 
 

 РЕФЕРАТ   
 
 
 
На конкурс који је расписан 19. 12. 2018. године у листу „Послови“ у прописаном року 
се пријавио један кандидат: Петар Бурсаћ, мастер инжењер геодезије (датум 
пријављивања 24. децембар 2018. године). 

Након прегледа достављене документације може се констатовати да кандидат 
задовољава све услове прописане конкурсом. 
 
 
 
ПОДАЦИ О ПРИЈAВЉЕНОМ КАНДИДАТУ: 
 
Петар Бурсаћ је рођен 22.05.1994. године у Пожаревцу, Република Србија. Основну 
школу „Вук Караџић“ у Пожаревцу завршио је 2009. године, где је носилац дипломе 
„Вук Караџић“. Од 2009. до 2013. године је похађао средњу Геодетско - техничку 
школу у Београду.  
На основне академске студије (које трају 3 године) на Грађевинском факултету 
Универзитета у Београду, студијски смер геодезија и геоинформатика, уписао се 2013. 
године. Дана 30.09.2016. године исте је завршио синтезним радом под називом 
„Упоређење резултата добијених у конвенционалном аерофотограметријском блоку 
применом SFM и BBA алгоритама“. Синтезни рад је одбранио са оценом десет и тиме 
стекао академско звање инжењера геодезије са просечном оценом 8.79. 



Мастер академске студије (које трају 2 године) на одсеку за геодезију и 
геоинформатику Грађевинског факултета Универзитета у Београду (модул 
геоинформатика) усписао је 2016. године. Мастер академске студије завршио је 
30.09.2018. године са дипломским – мастер радом под називом „Упоређење резултата 
UAV фотограметрије на калибрационом полигону „Дебељача“ добијених применом 
различитих софтверских система“,  из уже научне области Фотограметрија и 
даљинска детекција. Дипломски – мастер рад је одбранио са оценом 10 (десет) и тиме 
стекао академско звање мастер инжењера геодезије са просечном оценом 9.72. 
Дипломски – мастер рад је награђен наградом из фонда Института за геодезију и 
геоинформатику за најбољи мастер рад на студијском програму Геодезија и 
геоинформатика одбрањен у школској 2017/2018. години.  

У периоду јун - јул 2017. године био је ангажован од стране  предузећа за геоматику 
„MapSoft d.o.o.“ из Београда, у сектору за послове у области фотограметрије, на 
пословима при обради података аерофотограметријског снимања и извођењу блок 
аеротриангулације методом перспективних снопова на подручју покрајине Bellinzona, 
Switzerland. У периоду фебруар - јул 2018. године био је ангажован од стране компаније 
„Energoprojekt Hidroinženjering a.d.“ из Београда, путем уговора о ауторском делу, у 
оквиру Биро-а за Геодезију, ГИС, ИТ, саобраћајнице и геологију, на више пројеката у 
области геодезије и геоинформатике.  

Докторске академске студије (које трају 3 године) на одсеку за геодезију и 
геоинформатику Грађевинског факултета Универзитета у Београду усписао је школске 
2018/2019. године. 
Носилац је стипендије Града Пожаревца за школску годину 2014/15, 2015/16, 2016/17, 
2017/18. 
Способан је за рад на Microsoft Windows оперативном систему. Служи се различитим 
ГИС и CAD софтверским решењима и алатима: QGIS, ArcGIS, AutoCad Map/3D, SAGA 
GIS, MapSoft; софтверским системима у области фотограметрије и даљинске детекције: 
Trimble INPHO MATCH-AT, Trimble INPHO UASMaster, AgiSoft PhotoScan, Photomodeler 
Scanner, SURE, sfm_georef, ENVI, Geomagic Studio, ImageStation ISAT; као и осталим 
софтверским решењима, пакетима и алатима: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 
Visual Paradigm, Geoserver, Geonetwork, FME, BuildingReconstruction, 3DcityDB, Cloud 
Compare, итд. Од програмских језика користи: R, Python, Html, CSS, JavaScript, SQL, 
Matlab; а од база података користи: Microsoft SQL Server, PostgreSQL + PostGIS. 

Поседује одлично знање енглеског језика. 

 
  
ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ 
 
На објављен конкурс за избор једног асистента – студента докторских студија за ужу 
научну област Моделирање и менаџмент у геодезији, за рад на одређено време од три 
године, јавио се један кандидат, Петар Бурсаћ, маст. инж. геод. 

На основу прегледаног конкурсног материјала који нам је достављен, констатујемо да  
кандидат испуњава све услове за избор у звање асистента-студента докторских студија 
за ужу научну област Моделирање и менаџмент у геодезији, који су прописани 
Законом о Универзитету и Статутом Грађевинског факултета Универзитета у Београду, 
као и да је током основних и мастер академских студија показао изузетне резултате. 



Узимајући у обзир све горе наведене чињенице, Комисија са задовољством предлаже 
Изборном већу Грађевинског факултета Универзитета у Београду да се Петар Бурсаћ, 
маст.инж.геод. изабере у звање асистента-студента докторских студија за ужу научну 
област Моделирање и менаџмент у геодезији, за рад на одређено време од три године. 
 
У Београду, 14.01.2019. године 
 
 
 
     Чланови комисије: 
 

Др Бранислав Бајат, дипл. инж. геод. 
редовни професор Грађевинског факултета  
Универзитета у Београду 

 
______________________________________ 
 
Др Милорад Јанић, дипл. инж. геод. 
ванредни професор Шумарског факултета 
Универзитета у Београду 
 
______________________________________ 

 
Др Милан Килибарда, дипл. инж. геод. 
доцент Грађевинског факултета 
Универзитета у Београду 
 
______________________________________ 

 


