
НАСТАВНО НАУЧНОМ В Е Ћ У 

ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 У складу са чланом 10. став 5. Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду подносим следећи 

И З В Е Ш Т А Ј 

 о раду редовног професора за период 2016-2021 година У звање редовног професора изабран 
сам 17. маја 2006. године, те сходно обавези из члана 10. став 5. Правилника о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду подосим Извештај у коме 
су концизно приказане моје најважније наставне и научне активности у периоду од 1. октобра 
2016. до 1. октобра 2021. године.  

1. Допринос у настави 

 

У извештајном периоду на основним академским  студијама реализовао сам 
наставу из предмета Систем цивилне одбране, Цивилна заштита, Систем заштите 

и спасавања, Управљање у системима заштите, а на специјалистичким студијама на 
предметима Цивилна заштита у ванредним ситуацијама, на мастер студијама 
Савремене стратегије и системи заштите и спасавања, Превенција и смањење 

ризика од елементарних и других непогода, а на докторским студијама Развој, 

кофликти и животна средина.. 
Резултати студентског вредновања за предмете на основним академским 

студијама приказани су табеларно: 
 

Школска 

година 
Систем 

цивилне 

одбране 

Систем 

заштите и 

спасавања 

Цивилна 

 заштита 

Упрљвљање у 

системима 

заштите 

2016/17 4,34 4,48 4,11 _ 

2017/18 4,07 4,39 _ 4,55 

2018/19 4,37 4,48 _ _ 

2019/20 4,47 4,48 _ _ 

2020/21 4,36 4,71 _ _ 

 
 
            Поред тога, уз сагласнoст Наставног већа Факултета безбедности држао сам и 
даље држим  наставу на Факултету безбједносних наука Универзитета у Бања Луци, на 
првом и другом циклусу студија, на наставним предметима Природне непогоде и 
катастрофе, Цивилна заштита. Такође, уз сагласност Наставног већа Факултета 
безбедности, држао сам наставу на мултидисциплинарним студијама Универзитета у 
Београду на студијском програму Тероризам, организовани криминал и безбедност. На 



овом студијском програму био сам ментор  за 12 мастер радова и члан комисије са 
више мастер радова.  
            У изештајном периоду био сам ментор за 6 (шест) докторских дисертација, 25 
мастер радова, 21 специјалистички рад. Такође, био сам и ментор за већи број 
дипломских радова студената Факултета безбедности. 
 

2. Научноистраживачки, стручни и професионални допринос 

3.  

2.1. Објављени радови 

 

Поглавље у монографији међународног значаја или рад у тематском 

зборнику међународног значаја (М14) 

 

1. Babić (Jović) S, Gačić J and Jakovljević V. (2017) Global health threats and health 
protection, In: Bošković M. (ed). Security Risks: Assessment, Management and 
Current Challenges, New York:Nova Science Publishers  
2. Gačić J, Babić (Jović) S, Jakovljević V. (2017) The course of forced migrations 
and humanitarian crisis in Europe. In: Bošković M. (ed). Security Risks: Assessment, 
Management and Current Challenges, New York:Nova Science Publishers 

            3. Cvetković, V., Gačić, J., &amp; Jakovljević, V. (2017). Household supplies for 
natural disaster: factor of influence on the possession of supplies. Paper presented at 
the 8th International Scientific Conference - Security concepts and policies – new 
generation of risks and threats, at ohrid, republic of macedonia 4 - 5 june, 2017. 

 
4.Цветковић, В., Јаковљевић, В., &amp; Станић, М. (2016). Осигурање и 
смањење ризика од природних катастрофа. VII научно-стручни скуп са 
међународним учешћем „Европске интеграције: правда, слобода и безбедност“, 
Криминалистичко-полицијска академија и Фондација „Ханс Зајдел” у сарадњи 
са Министарством нутрашњих послова Републике Србије, 24-26. мај 2016.  
 
Поглавље у монографији националног значаја или рад у тематском 

зборнику националног значаја (М45) 

 

1. Jakovljević, V. (2021). Teorijsko i normativno-pravno određenјe civilne odbrane i 
civilna zaštite. Pravni i bezbednosni aspekti upravljanja rizicima od prirodnih i 
antropogenih katastrofa, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 
Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i 
Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa, 61–81. Retrieved from 
https://zbornik.upravljanje-rizicima.edu.rs/index.php/d/article/view/35 

Рад у међународном часопису М20 

1. Cvetković V., Dragićević S., Petrović M., Mijalković S., Jakovljević V., Gačić J. 
(2016): Knowledge and perception of secondary school students in Belgrade about 



earthquakes as natural disasters, Polish Journal of Environmental Studies 24 (4): 
1553-1561. М23 

2. Cvetković, V., Ronan K., Shaw R., Filipović, M., Mano, R.  Gačić, J. Jakovljević, 

V.,  (2019). Household earthquake preparedness in Serbia – a study from selected 
municipalities, Acta geographica Slovenica 59(1): 27-42. М23 

 

            Рад у водећем часопису националног значаја (М51) 

 

1. Цветковић В., Гачић Ј., Јаковљевић В. (2016): Анализа геопросторне и 
временске дистрибуције шумских пожара као природне катастрофе, Војно 
дело, 2/2016. 

2. Cvetković, V., Jakovljević, V., Gačić, J., & Filipović, M. (2017). Obuka građana 
za reagovanje u vanrednim situacijama - Citizens' training for emergency 
situations. Ecologica, In press. 

3. Јаковљевић, В. & Томић, М. (2021). Укидање јединица цивилне заштите на 
простору Космета. Култура полиса (45), 277-289. 

4. Cvetković, V., Filipović, M., &amp; Jakovljević, V. (2017). A survey of subjective 
opinions of population about seismic resistance of residential buildings. J. Geogr. Inst. 
Cvijic, 67(3), 265-278. 

            

           Саопштење са националног скупа штампано у целини (М63) 

 
1. Karabasil,D., Jakovljević V., (2016): "Dejstvo toksina na žrtve u ranoj fazi požara", 5. 

Međunarodna konferencija Bezbednosni inžinjering i 15 Međunarodna konferencija 
Zaštita od požara i eksplozije, Zbornik radova, Visoka tehnička škola strukovnih studija, 
Novi Sad, str.370-376. 

2. Karabasil,D., Jakovljević V., (2016): "Efluenti požara i ugrožavanje bezbednosti ljuidi., 5. 
Međunarodna konferencija Bezbednosni inžinjering i 15 Međunarodna konferencija 
Zaštita od požara i eksplozije, Zbornik radova, Visoka tehnička škola strukovnih studija, 
Novi Sad, str.376-383. 

3. Karabasil,D., Jakovljević V.,Purić, S., (2016): "Dejstvo toplote i plamena na žrtve 
požara", 5. Međunarodna konferencija Bezbednosni inžinjering i 15 Međunarodna 
konferencija Zaštita od požara i eksplozije, Zbornik radova, Visoka tehnička škola 
strukovnih studija, Novi Sad, str.387-394. 

4. Јовић С., Радовић И., Јаковљевић В., Бошковић М,. Јовичић И. (2017) 
Национални систем безбедности и здравља на раду Републике Србије на путу 
европских интеграција, У: Љ.Танасијевић (Ур.), Еколошка безбедност и 
заштита на раду, Прва конференција са међународним учешћем, Зрењанин, 
Београд: Удружење кластер комора за заштиту животне средине. 

5. Гачић, J., Јаковљевић, В., Бабић (Јовић), С. (2017). Нова концептуализација 
рањивости и отпорности модерних градова у условима природних 
катастрофа, У: Танасијевић Љ. (Ур.), Еколошка безбедност и заштита на раду, 
стр.25-31.Прва конференција са међунардоним учешћем, Зборник радова, 
Зрењанин 2017, Београд: Удружење кластер комора за заштиту животне 
средине. 



6. Cvetković, V., & Jakovljević, V. (2017). Činioci uticaja na svest građana o rizicima 
nastanka vanrednih situacija u Srbiji - Factors of impact on the citizens awareness of 
emergency situations risks in Serbia. Paper presented at the Peto naučno savetovanje  
 

            Потпуни преглед структуре и квантитативних резултата научног рада у 
извештајном периоду види се у следећој табели: 

 
 

Врста научно-

истраживачких резултата 

 

М 

 

 

Вредност 

резултата 

 

Број 

резултата 

 

Оцена 

НИР 

Поглавље у монографији 
међународног значаја или 
рад у тематском зборнику 
међународног значаја 

 
М14 

 
5 

 
4 

 

20 

Поглавље у монографији 
националног значаја или рад 
у тематском зборнику 
националног значаја  

 

М45 

 
1,5 

 
1 

 

1,5 

Рад у међународном 
часопису М20 

 

М23 

 
4 

 
2 

 

8 

Рад у водећем часопису 
националног значаја  

М51 3 4 12 

Саопштење са националног 
скупа штампано уцелини 

М63 1 6 6 

Укупно:    47,5 

 
 
Када је реч о квалитативним показатељима, према подацима Google scholar у 

извештајном периоду радови су цитирани   према показатењима приказаним у следећој 
табели: 

 Укупно Од 2017. 

Наводи 113 68 

h-индекс 5 5 

i10-индекс 4 1 

 
 
 
2.2.Учешће у пројектима 

Међународни 

 

1. Resilience of Critical Infrastructure Protection in Europe . 
 
 
 



2.3.Уређивачка делатност/чланство у уређивачким одборима 

1.Члан је међународног уређивачког одбора, међународног часописа International 
Journal of Disaster Risk Management. 

               2. Цветковић, В. (2022). Тактика заштите и спасавања у катастрофама. Београд: 
Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама (650 
стр.) 

               3. Цветковић, В. (2020). Управљање ризицима у ванредним ситуацијама. 
Београд: Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним 
ситуацијама (700 стр);  

2.4. Прикази, преводи и рецензије 

 

  1. Цветковић, В., Чаушић, Л. (2022). Збирка прописа из области ванредних 
ситуација. Београд: Научно-стручно друштво за управљање ризицима у 
ванредним ситуацијама. 

2. Цветковић, В. (2022). Тактика заштите и спасавања у катастрофама. Београд: 
Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама (650 
стр.) 

3. Цветковић, В., & Јовановић, М. (2021). Митови о катастрофама: истине и 
заблуде. Београд: Научно-стручно друштво за управљање ризицима у 
ванредним ситуацијама. 

4. Цветковић, В. (2020). Управљање ризицима у ванредним ситуацијама. 
Београд: Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним 
ситуацијама (700 стр);  

5. Цветковић, В. (2021). Безбедносни ризици и катастрофе. Научно-стручно 
друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама, Београд 
(практикум);  

6. Цветковић, В. (2019). Управљање ризицима и системи заштите и спасавања 
од катастрофа. Научно-стручно друштво за управљање ризицима у 
ванредним ситуацијама, Београд (практикум);  

7. Цветковић, В., Филиповић, М., & Гачић, Ј. (2019). Збирка прописа из области 
управљања ризицима од катастрофа. Научно-стручно друштво за управљање 
ризицима у ванредним ситуацијама, Београд, 1-1050. 

8. Миладиновић, С., Цветковић, В., & Милашиновић, С. (2017). Управљање у 
кризним ситуацијама изазваним клизиштима. Криминалистичко-полицијска 
академија, Београд. 

9. Цветковић, В. (2017). Методологија научног истраживања катастрофа – 
теорије, концепти и методе. Задужбина Андрејевић, Београд. 



10. Цветковић, В., Мартиновић, Ј. (2021). Управљање у нуклеарним 
катастрофама. Београд: Научно-стручно друштво за управљање ризицима у 
ванредним ситуацијама. 

11. Цветковић, В. (2021). Тактика заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама: искуства са терена и поуке. Зборник радова, Први национални 
семинар из области ванредних ситуација, Задужбина Коларац, од 16. до 18. 
априла 2021. године, Научно-стручно друштво за управљање ризицима у 
ванредним ситуацијама и Међународни институт за истраживање 
катастрофа, Београд. 

12. Цветковић, В. (2021). Правни и безбедносни аспекти управљања ризицима од 
природних и антропогених катастрофа. Издавач: Правни факултет у Новом 
Саду и Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним 
ситуацијама. 

13. Новаковић, Д. (2022). Ризици од пожара у установама за извршење 
кривичних санкција. Београд: Научно-стручно друштво за управљање 
ризицима у ванредним ситуацијама. 
 
3. Допринос академској и стручној заједници 

 

            Делегиран сам од стране Факултета, у изради Нацрта Закона о смањењу ризика од 
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и ангажовање у оквиру радне подгрупе 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја за израду Процене угрожености 
Републике Србије од елементарних непогода и других несрећа. 
              Покренуо сам  иницијативу за акредитацију новог мастер програма Студије управљања 
ризиком од елементарних и других непогода на Факултету и урадио комплетну документацију 
за акредитацију студијског програма који је и акредитован 2017. године. 

Присуствовао сам у Дому Војске Србије у Београду 12.10.2017. године округлом 
столу „Обучавање грађана за одбрану земље“, који је део настојања да се кроз дијалог 
иницира широка јавна расправа о потреби едукације грађана за одбрану земље и 
организовано деловање у ванредном и ратном стању. 

 Такође, у периоду од 23-29 октобра 2017. Године,  био на студијском путовању 
и стручном усавршавању на Универзитету Државне противпожарне службе 
Министарства за ванредне ситуације Руске Федерације из Санкт Петербурга. Том 
приликом се упознао са системом образовања кадрова у области управљања ванредним 
ситуацијама. Током студијског боравка, детаљно се упознао са методологијом 
спровођења наставног процеса у образовним установама МЧС-а, као и са програмима 
стручног оспособљавања и усавршавања ватрогасаца, спасилаца и припадника јединица 
цивилне заштите. Том приликом покренут је поступак потписивања споразума о 
сарадњи између Факултета безбедности и Универзитета Државне противпожарне 
службе Министарства за ванредне ситуације у Санкт Петербургу, којим би се 
успоставило поље широке научно-истраживачке сарадње у областима цивилне заштите, 
кризног менаџмента и управљања ризицима од елементарних непогода и других 
несрећа.  

Под покровитељством Града Зрењанина у сарадњи са Факултетом безбедности 
организована је Прва конференција са међународним учешћем ,,Еколошка безбедност и 



заштита на раду“. Конференција је одржана у конференцијској сали хотела ,,Војводина” 
16. новембра 2017. године у Зрењанину. Циљ конференције је био подстицање и 
размене научних и практичних знања и искустава из области еколошке безбедности и 
заштите на раду. На конференцији је у оквиру три тематске сесије представљено 18 
радова, који су објављени у зборнику радова са конференције.  

Био сам један од предавача на симпозијуму ''Ванредне ситуације и здравље'', 
одржаном у Српском лекарском друштву у Београду 5. априла 2017.године. 
Симпозијум је део програма континуиране едукације за продужење лиценце 
здравственим радницима (лекарима, стоматолозима, фармацеутима, медицинским 
сестрама и техничарима) а ти програми се акредитују од стране Здравственог савета 
Републике Србије. На симпозијуму сам излагао следећу тематику: ,, Припрема система 
здравствене заштите за функционисање у условима ванредних ситуација''.' 

Такође, 6. фебруара 2018. године, узео сам учешће у процесу "Унутрашњег дијалога о 
Косову и Метохији" у оквиру округлог стола "ПОЛИТИИЧКО-БЕЗБЕДНОСНИ АСПЕКТИ КОСОВСКО-

МЕТОХИСКОГ ПРОБЛЕМА" на тематику "Организација система заштите и спасавања у случају 
кризе на Косову и Метохији". 

Учествовао сам на вежби под окриљем NATO-a, односно Евроатлантског 
координационог центра за ванредне ситуације, специјализованог дела Алијансе за 
реаговање у случају природних катастрофа и технолошких инцидената, одржане од 08. 
до 11. октобра 2018. године у Младеновцу.  

У сарадњи са Српско-руским хуманитарним центром у Нишу учествовао сам на 
Међународној вежби у области управљања последица ванредних ситуација у 
Републици Србији - „Србија 2019“  која је одржана је у периоду од 25.06. до 27.06. 
2019. године на територији градова Ниша и Прокупља, у организацији Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије у сарадњи са Министарством за цивилну 
одбрану,и управљање ванредним ситуацијама – МЧС Руске Федерације.  

 У заједничкој сарадњи са Сектором за ванредне ситуације МУП-а Србије,и 
невладином организацијом "Каритас", израдио сам План обуке повереника цивилне 
заштите и њихових заменика и реализовао обуку у Крушевцу, Врњачкој Бањи, 
Крагујевцу, Ивањици и Старој Пазови. 

Учествовао сам на симпозијуму „Безбедност у здравству“ у својству предавача. 
Симпозијум је акредитован на основу Одлуке Здравственог савета Србије о 
акредитацији програма континуиране едукације (број: А-1-1656/19) и одржан под 
покровитељством Министарства здравља Републике Србије 26.јуна 2020.године у 
Клубу посланика на Дедињу, у Београду. Предавање: ПРИПРЕМЕ СИСТЕМА ЗДРАВСТВЕНЕ 

ЗАШТИТЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ У УСЛОВИМА ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА. 

           Учествовао сам  у својству члан научног и организацоног одбора семинара у 
организацији Првог националног семинара за студенте из области ванредних ситуација 
са називом ,,Тактика заштите и спасавања у ванредним ситуацијама: искуства са терена 
и поуке“, од 16. до 18. априла 2021. године, у Великој дворани Задужбине Коларац.  

 

Проф. др Владимир Р. Јаковљевић 


