
 

 
 
НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ  
ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 
 
 
 
 
 

На основу Закона о научноистраживачкој делатности (,,Службени гласник РС‘‘, бр. 
110/2005, 50/2006, 18/2010 и 112/2015) и члана 58. став 1. тачка 35. Статута Грађевинског 
факултета Универзитета у Београду, Наставно-научно веће Грађевинског факултета у Београду, 
на својој седници одржаној 13.12.2018. године, донело је одлуку број 22/225-3, којом смо 
именовани за чланове Комисије за утврђивање испуњености услова за избор кандидата Петра 
Бурсаћа , мастер инж. геод. у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ – ПРИПРАВНИК. 

Након увида у поднету документацију, подносимо Наставно-научном већу Грађевинског 
факултета Универзитета у Београду следећи 

 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 
1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ КАНДИДАТА  
 

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“, под менторством професора др Драгана Михајловића дипл. инж. геод. 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“, под менторством 
професора др Драгана Михајловића дипл. инж. геод. из уже научне области Фотограметрија и 
даљинска детекција. Дипломски – мастер рад је одбранио са оценом 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 Одсеку за геодезију и геоинформатику 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 2018. 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, BuildingReconstruction, 3DcityDB, ENVI, Cloud Compare, Geomagic Studio, ISAT; као 
и осталим софтверским решењима, пакетима и алатима: Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint), Visual Paradigm, Geoserver, Geonetwork, FME, 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 и за сада је коаутор једног научног рада који је у 
поступку евалуације. 

 

2. ПОРЕЂЕЊЕ СА МИНИМАЛНИМ УСЛОВИМА ЗА СТИЦАЊЕ 
ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА ИСТРАЖИВАЧ – ПРИПРАВНИК 
 

На основу члана 70, става 1 Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник 
РС“, бр. 110/2005, 50/2006, 18/2010 и 112/2015), звање истраживач приправник може стећи 
кандидат који има завршен други степен академских студија који му омогућава упис на 
докторске академске студије, има просечну оцену најмање 8 (осам), и има уписане докторске 
академске студије. 

Кандидат Петар Бурсаћ, мастер инж. геод.: 

• Има статус студента докторских академских студија геодезије и геоинформатике на 
Грађевинском факултету Универзитета у Београду од 2018. године; 

• Претходне степене студија завршио је са просечном оценом 8,79 на основним 
академским студијама геодезије и геоинформатике на Грађевинском факултету 
Универзитета у Београду, односно 9,72 на дипломским академским – мастер студијама 
модула геоинформатика на Грађевинском факултету Универзитета у Београду; 



 

3. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

На основу члана 70 става 1 Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник 
РС“, бр. 110/2005, 50/2006, 18/2010 и 112/2015) и прегледа документације коју је кандидат 
Петар Бурсаћ, мастер.инж.геод. приложио уз захтев за покретање поступка за избор у 
истраживачко звање истраживач-приправник, Комисија констатује да кандидат испуњава све 
услове за стицање истраживачког звања, и предлаже Наставно-научном већу Грађевинског 
факултета да Петра Бурсаћа, мастер инж.геод. изабере у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ 
– ПРИПРАВНИК. 

 
 

Београд, 24.12.2018.                                    ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 
 

 
 

Проф. др Бранислав Бајат, дипл.инж.геод. 
(Грађевински факултет Универзитета у Београду) 
 
__________________________________________ 

      
В. Проф. Др Драган Михајловић, дипл.инж.геод.  
(Грађевински факултет Универзитета у Београду) 

 
__________________________________________ 

  
Доц. др Милан Килибарда, дипл.инж.геод. 

(Грађевински факултет Универзитета у Београду) 
 

__________________________________________ 
 


