
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 
 

Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду  од 
22.11.2018. године именовани смо за чланове Комисије за припрему извештаја по 
расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област ГЕОДЕТСКА 

КАРТОГРАФИЈА, за рад на одређено време од пет година, који је објављен у листу 
"Послови"28.11.2018. године.  

Ha основу достављеног конкурсног материјала подносимо Изборном већу 
следећи 

 
РЕФЕРАТ 

 
У прописаном року на конкурс се пријавио један кандидат – др Драгутин Протић, 
дипл. геод. инж. (конкурсни материјал бр. 02-462 од 03.12.2018. год.) чије биографске 
податке, наставни, научно-истраживачки и стручни рад са списком референци и 
испуњеност услова за избор у звање доцента представљамо у овом извештају. 
 
 
 
1 БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 
1.1 Основни биографски подаци о кандидату 
 

Драгутин Протић рођен је 18. 06. 1974. године у Београду. Осмогодишњу школу 
и природно-математичку гимназију завршио је у Београду. По завршеној средњој 
школи уписао је Грађевински факултет у Београду-Одсек за геодезију. Дипломирао је у 
фебруару 2001. године. Током редовних студија постигао је средњу оцену 8.00, а 
дипломски рад из предмета Тематска картографија одбранио је са оценом 10 (десет). 

Године 2001. уписао се на последипломске студије на Грађевинском факултету-
Одсеку за геодезију, смер Картографија. Током ових студија постигао је средњу оцену 
10.00. У децембру 2007. године, одбранио је магистарску тезу под насловом 
„Унапређење CORINE методологије за картирање земљишног покривача“. Докторску 
дисертацију под насловом „Квантитативно картографско моделирање земљишног 
покривача“ је одбранио 2013. године. 

Од фебруара 2001. године ради на Грађевинском факултету-Институту за 
геодезију као инжењер сарадник. 24. 04. 2003. године изабран је у звање асистента-
приправника за ужу научну област Геодетска картографија, а 2008. године у звање 
асистента. Као асистент, ангажован је на предметима: Картографија 1, Картографија 2, 
Информационе технологије у картографији, Државна картографија, Картографске 
пројекције и WEB картографија. Од 2014. године ангажован је у звању доцента на 
истим предметима. У току 2018. године, учествовао је у пројекту Адаптација мастер 
студија геоинформатике у складу са савременим потребама привреде и тржишта рада у 
оквиру програма Развоја високог образовања Министарства просвете. Од 2005. године, 
управља имплементацијом CORINE пројекта картирања земљишног покривача у 
Србији, а од 2008, године је и Национални Референтни Центар за земљишни покривач 
(NRCLandCover) при EIONET-у. Дугогодишњи је члан Међународне Картографске 



Асоцијацијегде је био и званични представник Србије на Генералној Скупштини 
удружења у Паризу 2010. године.  

Научна и стручна активност кандидата усмерена је ка развоју метода 
интерпретације података даљинске детекције и ГИС-а у картографији и развојем 
инфраструктура и модела просторних података. До сада је учествовао у два домаћа 
научна пројекта финансирана од стране Министарства науке Републике Србије 
(ТР22202 и ТР36035). Активно учествује у FP7 пројекту HELM посвећеном 
хармонизацији европског мониторинга земљишног покривача, а од 2012. до 2015. 
године координатор је иновационих пилот пројеката у Србији iSCOPE и eEnviPer 
финансираних од Европске Комисије кроз CIP-ICT-PSP програм. Од 2016. године је 
руководилац APOLLO Horizon2020 пројекта. 

Драгутин Протић има значајан број објављених научних и стручних радова 
објављених у домаћим и страним часописима и излагања на конференцијама. Коаутор 
је монографије „CORINE картирање земљишног покривача“ објављене 2009. године на 
српском и енглеском језику и уџбеника „Geovizualizacija i Webkartografija“ објављеног 
2018. године. 
 
 
1.2 Рад у настави 

 

Од када је запослен на Грађевинском факултету, др Драгутин Протић, дипл. 
геод. инж, прво као инжењер-сарадник 2001. године, затим као асистент – приправник 
од 2003. године, односно избора за асистента2008. године, изводиоје под руководством 
предметних наставника вежбања и практичну наставу из низа предмета, на основним 
академским студијама (Картографија 1 и Картографија 2), као и на мастер студијама - 
Модул за геоинформатику (Информационе технологије у картографији, Државна 
картографија, Картографске пројекције, WEB картографија). По избору у звање 
доцента, ангажован је и на извођењу наставена овим предметима. 

У времену од избора у звање асистента, поред ангажовања у настави на 
Универзитету у Београду,  био је ангажован ина Универзитету у Подгорицина 
предметуКартографија. 

Током претходних изборних периода, др Драгутин Протић, дипл.геод.инж.је 
био веома посвећен настави и студентима и организовању додатних видова наставе,као 
што је организовање посета сваке генерације студената релевантним националним 
институцијама Војногеографском институтуи Републичком Геодетском Заводу. 

У процесу преласка на Болоњски систем школовања извршене су реформе 
наставних планова и програма и формирани су нови предмети из области Геодетске 
картографије (Државна картографија, WEBкартографија, Картографске пројекције и 
Пројекат из картографије) при чему је кандидат дао изузетно значајан допринос.У току 
2018. године, учествовао је у пројекту Адаптација мастер студија геоинформатике у 
складу са савременим потребама привреде и тржишта рада у оквиру програма Развоја 
високог образовања Министарства просвете,при чему је осмислио увођење новог 
предмета Примена даљинске детекције у картографији. 

Био је члан комисије за оцену иодбрану 1 докторске дисертације и ментор 
великог бројастудентских завршних радова (синтезни и мастер радови). 

Др Драгутин Протић, дипл.геод.инж,обављао је своје дужностиу наставивеома 
савесно и одговорно, истиче се коректним односом и великом посвећеношћу 
студентима, о чему сведоче високе оцене које су добијене кроз анонимну анкету 
студената. У табели су приказани резултати анкете за последње три године:  



 
Шифра 
предмета 

Предмет Пр. оцена Бр. 
анкет. 

Година 

М2И2ДК Државна картографија 4,76 8  
 

2017 
Б2Г2К1 Картографија 1 4,78 3 
Б2Г2К2 Картографија 2 4,63 16 
М2И2ПК Пројекат из картографије 4,97 4 
Б2Г3ПК Практични рад из картографије 5,0 1 
М2И2ДК Државна картографија 4,92 1  

2016 Б2Г2К1 Картографија 1 4,83 2 
Б2Г2К2 Картографија 2 4,77 7 
Б2Г2К1 Картографија 1 4,69 33 2015 
Б2Г2К2 Картографија 2 4,55 20 
 
 
1.3 Научно-истраживачки рад 
 

Кандидат др Драгутин Протић, дипл. геод. инж.приложио је списак објављених 
научних и стручних радова и пројеката на којима је учествоваокао аутор и коаутор. 
Наведени радови објављени су у часописима националног и међународног значаја, 
радови саопштени на међународним и националним скуповима штампани у целини, 
магистарска теза, докторска дисертација, научно-истраживачки пројекти као и  
стручни радови. 

Др Драгутин Протић, дипл. геод. инж.учествовао је у последње три године у два 
пројекта пројекта технолошког развоја које је финансирало Министарство науке 
Републике Србије. Такође, кандидат учествује у пројекту HELM из седмог оквирног 
програмаFP7, који финансира Европска Комисија од 2010. године, и у два CIP-ICT-PSP 
истраживачка пројекта ЕУ, iSCOPE и eEnviPer, од 2012. године. У свим наведеним 
пројектима, кандидат се бави истраживањима и иновацијама у области дигиталне 
картографије и моделима просторних информација. Од 2015, године руководилац је 
APOLLO Horizon2020 пројекта за чији концепт је један од аутора. Од 2018. године 
води и BEACON пројект, такође из Horizon2020 програма. 

Докторска дисертација кандидата под насловом „Квантитативно картографско 
моделирање земљишног покривача“ представља веома актуелан и вредан научни 
допринос с обзиром на изражену потребу за адекватним, релевантним и ажурним 
просторним подацима и информацијама о животној средини и кључну улогу 
картографије као научне дисциплине у њиховом обезбеђивању. Кандидат је сагледао и 
анализирао све аспекте квантитативног картографског моделирања земљишног 
покривача, недвосмислено доказао предности оваквог приступа описивању земљишног 
покривача у односу на традиционалне квалитативне моделе и утврдио могућности и 
средства квантитативног описивања основних категорија земљишног покривача. Поред 
тога, важно је напоменути да је кандидат целокупну проблематику поставио у контекст 
просторно и временски систематског картирања земљишног покривача уобличеног 
кроз потребу за оперативним мониторингом земљишта и у том смислу веома значајан 
и оригиналан научни допринос представља експериментално одређивање несигурности 
физичког модела оцене биофизичких параметара вегетације као најкомплексније 
категорије земљишног покривача. 



Поред картирања земљишног покривача, која је била предмет докторске 
дисертације, кандидат је показао изузетне резултате у областима анализе података 
даљинске детекције, 3Д Урбаних Информационих Модела и Географских 
Информационих Система.Резултати кандидата из области Геодетске картографије 
публиковани су у: научним часописима са SCi листе, националним часописима, 
међународним и националним скуповима. 

Наведени научни радови, као и досадашњи остварени резултати кандидата и 
његова целокупна активност, у потпуности потврђују компетенције др Драгутина 
Протића, дипл. геод. инж. у ужој научној области ГЕОДЕТСКА КАРТОГРАФИЈА. 

 
1.4Рад у струци 

 
Др Драгутин Протић, дипл. геод. инж.од 2005. до данасводи 

имплементацијуCORINE пројекта картирања земљишног покривача у Србији и Црној 
Гори у организацији Европске Агенције за Животну Средину (ЕЕА) и то у кампањама 
картирања за референтне године 1990-ту, 2000-ту и 2006-ту, 2012-ту и 2018-ту. Од 
2008, године је Национални Референтни Центар за земљишни покривач при EIONET-у. 

У периоду 2010-2011. др Драгутин Протић, дипл. геод. инж.је био ангажован 
као саветник у Републичком Геодетском Заводу у оквиру пројекта IGIS пружајући 
експертску подршку при успостављању Центра за даљинску детекцију и развијању 
методологија за производњу картографских производа из података сателитског 
осматрања Земље. 

У 2017. годиникандидатјебиоангажованкаоNationalForest Information Expert 
консултант у FAO GEF пројекту: “Contribution of Sustainable Forest Management to a 
Low Emission and Resilient Development”у Србији. 

На основу разматране стручне делатности кандидата, закљује се да је др 
Драгутин Протић, дипл. геод. инж. у оквиру својих стручних активности конзистентно 
и веома успешно радио на имплементацији резултата свог научно-истраживачког рада. 
 
 
1.5 Активности у професионалним удружењима и јавна делатност 
 
 Др Драгутин Протић, дипл. геод. инж.је дугогодишњи члан Међународне 
Картографске Асоцијацијегде где је био и званични представник Србије на Генералној 
Скупштини удружења у Паризу 2010. године. 
 
 
2 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 
 
2.1 Општи услови 
 
 Кандидат испуњава општи услов да има научни назив доктора наука из научне области 
за коју се бира, јер je 2013. године одбранио докторску дисертацију под насловом 
„Квантитативно картографско моделирање земљишног покривача“ из уже научне области 
Геодетска картографија за коју је расписан конкурс. 
 
2.2 Обавезни услови 
 
- Кандидат има позитивне оцене о педагошком вредновању резултата рада.  



- Кандидат има 2 објављена рада из категорије М21-23 из научне области за коју би био 
биран, од тога један објављен од последњег избора у звање доцента 
- Кандидат има бројне радове објављене у домаћим часописима и у зборницима 
међународних и домаћих научно-стручних конференција из научне области за коју би 
био биран, од тога 2 рада из категорије М33 објављене од последњег избора у звање 
доцента 
 
2.3 Изборни услови 
 
1. Стручно-професионални допринос: 
 
1.2 Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним или 
научним скуповима националног или међународног нивоа - Кандидат је био члан 
организационог одбора међународно научне конференције GeoMLAодржане 2016. 
године у Београду. 
1.3 Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на академским 
специјалистичким, мастер и докторским студијама - Кандидат је био председник или 
члан великог броја завршних радова на мастер студијама и члан комисије за израду два 
завршна рада на докторским студијама. 
1.5 Руководилац или сарадник у реализацији пројеката - Кандидат је руководилац 
једног пројекта технолошког развоја (ТР36035) и руководилац два Horizon2020 
пројекта (APOLLO и BEACON). 
 
 
2. Доприносакадемској и широјзаједници: 
 
2. 1 Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних стручних 
органа или комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству- 
Кандидат је члан етичке комисије на Грађевинском факултету 
 
 
3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно 
установама културе или уметности у земљи ииностранству: 
 
3.1 Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења са другим 
високошколским или научноистраживачким установама у земљи или иностранству - 
кандидат учествује у националном пројекту технолошког развоја ТР36035 и два 
Horizon2020 пројекта (APOLLO и BEACON) у које су укључене и друге 
научноистраживачке установе у земљи и иностранству.  
3.3 Руковођење или чланство у органима или професионалнм удружењима или 
организацијама националног или међународног нивоа- кандидат је члан Међународне 
Картографске Асоцијације. 
 
 
 
 
3 ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ 
 
 Ha расписани конкурс у прописном року пријавио се само др Драгутин Протић, 
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