
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ  

ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 

 

 

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

студента докторских студија за уже научне области Одређивање 

гравитационог поља, Геодетске референтне мреже и Моделирање и 

менаџмент у геодезији, за рад на одређено време од три године. 

 

 

 

 

Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 

18.10.2018. године, именовани смо за референте по расписаном конкурсу за избор 

једног      асистента - студента докторских студија за ужe научнe области 

Одређивање гравитационог поља, Геодетске референтне мреже и Моделирање и 

менаџмент у геодезији, за рад на одређено време од три године, који је објављен у 

листу „Послови“ 24.10.2018. године. 

После прегледа и анализе конкурсног материјала који нам је достављен, подносимо 

Изборном већу Грађевинског факултета Универзитета у Београду следећи: 

 

 

 

 ИЗВЕШТАЈ   

 

 

 

На конкурс који је расписан 24.10.2018. године у листу „Послови“ у прописаном року 

се пријавио један кандидат: 

Душан Петковић, мастер инжењер геодезије  

(датум пријављивања 29.10.2018. године). 

Након прегледа достављене документације може се констатовати да кандидат 

задовољава све услове прописане конкурсом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДАЦИ О ПРИЈAВЉЕНОМ КАНДИДАТУ: 

 

 

Душан Петковић је рођен 17.7.1994. године у Сурдулици, Република Србија. Основну 

школу „Јован Јовановић Змај“ у Сурдулици је завршио 2009. године као носилац 

Вукове дипломе. Исте године уписује Геодетску техничку школу у Београду, коју је 

завршио као ђак генерације 2013. године. Током школовања у Геодетској техничкој 

школи, у периоду од 2011-2013. године, Душан је био стипендиста фирме „Vekom 

Geo“. Душан је освојио друго место на републичком такмичењу из геодетских мерења 

и рачунања 2013. године. 

По завршетку средње школе, 2013. године уписује основне академске студије на 

Грађевинском факултету Универзитета у Београду, студијски програм Геодезија. Све 

наставне предмете са основних академских студија завршава 2016. године просечном 

оценом 8,68. Синтезни рад на тему „Анализа мерења и изравнање са оценом тачности 

основне 1Д мреже инжењерског објекта - пример мрежа у дворишту факултета“ 

одбранио је 30. септембра 2016. године оценом 10, чиме је стекао стручно звање 

инжењера геодезије. Исте године уписује мастер академске студије на Грађевинском 

факултету Универзитета у Београду, модул Геодезија. Завршава све наставне предмете 

2018. године са просечном оценом 9,89. Дипломски - мастер рад на тему 

„Успостављање метролошког полигона за потребе еталонирања терестричко ласерских 

скенера“ одбранио је 27. септембра 2018. године оценом 10 и тако стекао академско 

звање мастер инжењера геодезије.  

Током мастер студија, школске 2017/2018. године, Душан је био ангажован као студент 

демонстратор, где је учествовао у организовању и извођењу практичне наставе 

студената прве године мастер академских студија, модул Геодезија, која се одржала на 

Златибору, јуна 2018. године. 

Докторске студије на Грађевинском факултету – студијски програм Геодезија и 

геоинформатика, уписао је школске 2018/2019. године.  

Учествовао је на Регионалном скупу студената геодезије 2016. године. Душан је био 

члан Удружења студената Геодезије и Студентског парламента Грађевинског 

факултета.   

Од 1.10.2018. године Душан je запослен у Геодетској техничкој школи у Београду као 

наставник предметне наставе у оквиру 3 предмета: Геодетски планови, Техничко 

цртање и Картографија.  

Поседује одлично знање енглеског језика и до сада нема објављених научних радова.

  

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ 

 

На објављен конкурс за избор једног асистента – студента докторских студија за уже 

научне области Одређивање гравитационог поља, Геодетске референтне мреже и 

Моделирање и менаџмент у геодезији, за рад на одређено време од три године, јавио се 

један кандидат, Душан Петковић, 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 уже научне области Одређивање гравитационог поља, Геодетске референтне мреже и 

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 студија показао изузетне резултате. 

Узимајући у обзир све горе наведене чињенице, Комисија са задовољством предлаже 

Изборном већу Грађевинског факултета Универзитета у Београду да се Душан 

Петковић, маст.инж.геод. изабере у звање асистента - студента докторских студија за 

уже научне области Одређивање гравитационог поља, Геодетске референтне мреже и 

Моделирање и менаџмент у геодезији, за рад на одређено време од три године. 

 

У Београду, 9.11.2018. године 

 

 

 

               Чланови комисије: 

 

 

Др Бранко Божић, 

редовни професор Грађевинског факултета 

Универзитета у Београду 

 

______________________________________ 

 

Др Олег Одаловић, 

ванредни професор Грађевинског факултета  

Универзитета у Београду 

 

______________________________________ 

 

Др  Ивана Васиљевић 

ванредни професор Рударско геолошког факултета 

Универзитета у Београду 

 

______________________________________ 

 
 


