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И З В Ј Е Ш Т А Ј 
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Конкурс објављен: 22.10.2008. 
Ужа научна/умјетничка област: 1. Фотограметрија и даљинска истраживања 2. Примјењена геодезија 
Назив факултета: Архитектонско - грађевински 
Број кандидата који се бирају: 1 (један) 
Број пријављених кандидата: 1 (један) 
 
II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА  
 
Први Кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме: Владимир (Томислав) Петровић 
Датум и мјесто рођења: 26.05.1977. 
Установе у којима је био запослен: 1. Генералштаб Војске Републике Српске, 2. ИнфоМап д.о.о., 3. Гео-центар д.о.о. 
Звања/ радна мјеста: службеник, инжењер, а сада директор своје фирме 
Научна/умјетничка област: Геодезија 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: нема података 
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Оснвне студије: 
Назив институције: Војнотехничка академија војске Југославије 
Мјесто и година завршетка: Београд, 14.09.2000. 
 
Постдипломске студије: нема 
Назив институције: 
Мјесто и година завршетка: 
Назив магистарског рада: 
Ужа научна/умјетничка област: 
 
Докторат: нема (кандидат је тек уписао докторске студије на Грађевинском факултету у Београду 2008. године) 
Назив институције: 
Мјесто и година завршетка: 
Назив дисертације: 
Ужа научна/умјетничка област: 
 
Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): нема 

 
3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

1. Радови прије последњег избора/реизбора: нема 
 

2. Радови послије последњег избора/реизбора: нема 
 
               Укупан број бодова: 0 
 

 
4. Образовна дјелатност кандидата 

1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора: нема 
 
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора: нема 

 
 Укупан број бодова: 0 
 

5. Стручна дјелатност кандидата  
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора: 
1) Учешће у реализацији пројекта израде ортофото планова и карата за Републику Српску у размјерама од 1:5000 до 

1:50000 
2) Пројекат Израда дигиталних модела фасада за историјско језгро Брчко дистрикта методом терестричке 

фотограметрије, 2004. 
3) Израда дигиталног модела терена (ДМТ) и ортофото карата општине Горњи Милановац и планине Рудник (Србија) у 

едукативне сврхе и класификација снимака истог подручја, 2004. 
4) Израда дигиталног модела терена (ДМТ) и ортофото карата територије Црне Горе за едукативне потреба Рударско-

геолошког факултета у Београду, 2003. 
5) Опремање факултета техничких наука и Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду, опремање 

Лабораторије за прикупљање, трансформацију и интерпретацију геопросторних података (софтвер и хардвер), 2003. 
6) Израда дигиталног модела терена (ДМТ) и ортофото карата за општину Лакташи, 6 листова у размјери 1:25000, 

2002. 
7) Израда дигиталног модела терена (ДМТ) и ортофото карата за општину Козарска Дубица, површине преко 5000ха у 

размјери 1:5000, 2002. 
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8) Израда дигиталног модела терена (ДМТ) и ортофото карата за општину Теслић, површине преко 4000ха у размјери 
1:5000, 2002. 

9) Израда дигиталног модела терена (ДМТ) и ортофото планова за општину Бања Лука, површине преко 9000ха у 
размјери 1:1000, површине преко 6500ха у размјери 1:2500, као и ортофото карата површине преко 24000ха у размјери 
1:5000, 2002. 

10) Израда дигиталног модела терена (ДМТ) и ортофото карата за општину Шипово, површине преко 4000ха у размјери 
1:5000, 2002. 

11) Израда дигиталног модела терена (ДМТ) и ортофото карата за општину Лакташи, површине преко 1000ха у 
размјери 1:1000, 2001. 

 
Радови од броја 1 до 11 су из категорије 5: Реализован пројекат, патент, сорта, раса, сој или оригиналан метод у 
производњи..... 4 бода x 11 = 44 бода 
 
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора: нема (кандидат се први пут бира у звање сарадника) 

 
 Укупан број бодова: 44 
 
Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата) 
 
Нема дригих кандидата 
 
 
III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
 

                
                                                                                                                                                                          Чланови Комисије: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1._________________________ 
Др Милорад Јанић, доцент 

Шумарски факултет, Београд 
 

2._________________________ 
Др Миодраг Регодић, доцент 

Војна академија, Београд 
 

3._________________________ 
Др Милан Гашић, ред. проф. 

Архитектонско грађевински факултет, Бања лука 
 

4._________________________ 
 
 

5._________________________ 
 
 

 
IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења, са приједлогом једног кандидата за избор и 
назнаком за које звање се предлаже.) 
 
Бања Лука: 14.07.2009.          Члан(ови) Комисије:  

1._________________________ 
 
 

2._________________________ 
 
 

На основу увида у конкурсни материјал и радове кандидата, као и напред изнетог приказа првенствено стручне 
активности Владимира Петровића, дипл.инж.геод., може се закључити да је кандидат геодетски стручњак у успону, 
спреман и опредељен да започне универзитетску каријеру, што је показао уписом докторских студија. Својим 
досадашњим радом кандидат је показао интересовање за нове технологије и поступке. Нарочито је значајан 
допринос кандидата у развоју и имплементацији геоинформационих и CAD технологија у геодезији и пројектовању, 
за шта је добио и два међународна признања и награде. 
 
Имајући у виду целокупну активност кандидата, Комисија са задовољством предлаже Научно-наставном вијећу 
Архитектонско грађевинског факултета у Бањој Луци да Владимира Петровића, дипл.инж.геод. изабере у звање 
АСИСТЕНТА за следеће двије уже научне области 1. ФОТОГРАМЕТРИЈА И ДАЉИНСКА ИСТРАЖИВАЊА, и  
2. ПРИМЈЕЊЕНА ГЕОДЕЗИЈА, јер испуњава све законске услове за избор у предложено звање. 


