Curriculum vitae

Бранко Бошковић, рођен 12.08.1974. године у Ариљу. Осмогодишњу основну школу
завршио у Ариљу 1989. године, године а затим уписао Машинско техничку школу у Ариљу, коју
je завршио 1993. г.
Након завршене средње школе запошљава се на локалној радио станици, где је радио 10
година као музички уредник и новинар.
Првог марта 2003. године отворио је приватну геодетску фирму Геодетско-информатичка
радња ББСИ Ариље, у којој је као лиценцирани стручњак запослен његов отац Љубомир
Бошковић.
Године 2004. уписује Високу геодетску школу у Београду, коју завршава 2007. године, као
студент генерације са просеком 9.46. Стручну праксу одрадио је у Републичком геодетском
заводу, СКН Ариље.
Године 2008. наставља студије на Геодетском одсеку Факултета техничких наука у Новом
Саду, на којем је дипломирао 09. септембра 2010., са просечном оценом 9.36 и добио звање
дипломирани инжењер геодезије..
Године 2010. уписује постдипломске студије на Факултету техничких наука у Новом Саду.
Дипломирао је јула 2011., са просечном оценом 9.71 и добио звање мастер инжењер геодезије.
Државни испит положио 20. октобра 2011.
Новембра 2011. године мења име фирме „ГИР ББСИ“ у „Геодетска агенција ГЕОПројект
Ариље“. Исте године у радни однос примљена су 2 нова радника.
Учесник је на неколико стручних скупова и конгреса. На стручном скупу под називом
"Процедуре и проблематика изградње објеката" који је одржан у Врњачкој Бањи 2007. г., учествује
као коаутор са темом "Примена ласерског скенирања при реконструкцији и изградњи објеката".
На Међународној научној конференцији и 24. сабору српских геодета (International
Scientific Conference & XXIV Meeting of Serbian Surveyors), одржаним у Кладову од 24. до 26. јуна
2011., учествује као коаутор са темом "Примена терестричког ласерског скенирања при снимању
сложених геометријских објеката".
Одлично познаје рад на рачунару у области инжењерске графике која се примењује у
геодезији (Сертификат AutoCad Map бр. 2347184) и у области канцеларијског пословања. За
потребе сопствене фирме бави се програмирањем.
На свим стручним пословима из области геодезије ради од 2003. године. У раду сарађује са
различитим струкама и активно учествује у изради разних врста инжењерских пројеката.
Решењем Министарства правде Републике Србије број 740-05-02812/2010-03 од 06. 07.
2011. именован је за судског вештака за област грађевинарство - ужа специјалност: геодезија.
Говори енглески језик. Возачка дозвола Б категорије.
Хоби: гитара, клавијатуре, програмирање.

