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Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

 
С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 
 

I - О КОНКУРСУ 
Назив факултета: Факултет безбедности 
Ужа научна, oдносно уметничка област: Студије цивилне заштите и заштите животне средине 
Број кандидата који се бирају: 1 (један) 
Број пријављених кандидата: 1 (један) 
Имена пријављених кандидата: 
 1. др Јасмина Гачић 

 
 

II - О КАНДИДАТИМА 
 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Јасмина (Миладин) Гачић 
- Датум и место рођења: 3.10.1969. Крушевац (Република Србија) 
- Установа где је запослен: Факултет безбедности - Универзитет у Београду 
- Звање/радно место: Ванредни професор 
- Научна, односно уметничка област: Студије цивилне заштите и заштите животне средине 
 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 
- Назив установе: Факултет одбране и заштите – Универзитет у Београду  
- Место и година завршетка:  Београд, 1993. 

Магистеријум:   
- Назив установе: Факултет безбедности – Универзитет у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 2006. 
- Ужа научна, односно уметничка област: Студије цивилне заштите и заштите животне средине 

Докторат: 
- Назив установе: Факултет безбедности – Универзитет у Београду 
- Место и година одбране: Београд, 2010. 
- Наслов дисертације: „Управљање системом интегрисане заштите у функцији отклањања 
последица терористичких аката “ 

- Ужа научна, односно уметничка област: Студије цивилне заштите и заштите животне средине 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
- Избор у ванредног професора: 2016. 
- Избор у доцента: 2010. 
- Избор у асистента: 2006. 
- Избор у асистента-приправника: 2000.   

 



3) Испуњени услови за избор у звање : редовни професор 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 
 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година 
радног искуства  
 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 
оцењено од стране високошколске установе 

 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 
током целокупног  претходног изборног периода 

4,66 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

20 година 

 
 
 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
 

Број менторства / 
учешћа у комисији и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 
 

Учешће у Комисији за 
избор једног доцента   
Факултет Безбедности и  
избор једног доцента  
Филолошки факултет 
Универзитет у Београду    

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 
академским специјалистичким, односно мастер студијама 

13 менторстава  у изради 
и одбрани завршних 
мастер радова, члан 
комисије за израду и 
одбрану 15 мастер радова, 
5 менторстава у изради и 
одбрани специјалстичких 
радова, и члан комисије за 
израду и одбрану 14 
специјалистичкихрадова 

6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 
дисертације 

Члан 2 комисије за израду 
докторске дисертације и 
одбрану 3 докторске 
дисертације 

 
 
 
 

  
(заокружити испуњен услов за 
звање у које се бира) 
 

Број радова, 
сапштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

7 Објављен један рад из категорије 
М20 или три рада из категорије 
М51 из научне области за коју се 
бира. 

   

8 Саопштен један рад на научном   



скупу, објављен у целини (М31, 
М33, М61, М63) 

9 Објављена два рада из категорије 
М20 или пет радова из категорије 
М51 у периоду од последњег 
избора у звање из научне области 
за коју се бира.  
 

  

10 Оригинално стручно остварење 
или руковођење или учешће у 
пројекту 
 

учешће у 
реализацији 1 
међународног 
пројекта, и 
учешће у 
реализацији 3 
национална 
пројекта 

• (2004) „Питање хумане безбедности на 
подручју Београдске општине Палилула“, 
Истраживачки пројекат Факултета цивилне 
одбране. 

• (2006) „Процена одрживости развоја 
квалитета живота локалне заједнице, 
методолошка матрица димензија, аспеката, 
подаспеката и параметара “, Истраживачки 
пројекат Факултета цивилне одбране и 
Центра за мировне студије, Београд. 

• (2008-2010) „Заштићена природна добра 
Србије: безбедносни ризици и управљачки 
инструменти заштите“, Пројекат из програма 
истраживања у области технолошког развоја 
- Министарство за науку и технолошки развој 
Републике Србије. 

• (2015-2016) „Otpornost zaštite kritične 
infrastrukture u Evropi - RECIPE” , Fakultet 
bezbednosti Univerziteta u Beogradu, Državna 
uprava za zaštitu i spasavanje RH, Veleučilište 
Velika Gorica i Švedska agencija za krizno 
upravljanje, Evropska komisija (Finansijski 
instrument za civilnu zaštitu - ECHO), Beograd, 
2015.-2016.godine. 

11 Одобрен и објављен 
универзитетски уџбеник за 
предмет из студијског програма 
факултета, односно универзитета 
или научна монографија (са ISBN 
бројем) из научне области за коју 
се бира, у периоду од избора у 
претходно звање 

  

12 Један рад са међународног 
научног скупа објављен у целини 
категорије М31 или М33 

  

13 Један рад са научног скупа 
националног значаја објављен у 
целини категорије М61 или М63. 
 

  

14 Објављена један рад из категорије 
М20 или четири рада из 
категорије М51 у периоду од 
последњег избора из научне 
области за коју се бира.  (за 
поновни избор ванр. проф) 

  



 
15 Један рад са међународног 

научног скупа објављен у целини 
категорије М31 или М33.  (за 
поновни избор ванр. проф) 
 

  

16 Један рад са научног скупа 
националног значаја објављен у 
целини категорије М61 или М63.  
(за поновни избор ванр. проф) 
 

  

17 Објављен један рад из категорије 
М21, М22 или М23 од првог 
избора у звање ванредног 
професора из научне области за 
коју се бира  

2 × M23 1. Gačić, J., Jović, S., Terzić, N., Cvetković, V., 
Terzić, M., Stojanović, D., Stojanović, G. 
(2020). Gender differences in stress intensity and 
coping strategies among students – Future 
emergency relief specialist. Vojnosanitetski 
pregled 2020 On Line-First Issue 00, Pages 115-
115, 
DOI:https://doi.org/10.2298/VSP190705115G 

2. Cvetković, V., Ristanović, E., Gačić, J. (2018). 
Citizens Attitudes about the Emergency 
Situations Caused by Epidemics in Serbia –
Iranian Journal of Public Health, 47 (8), 1213-
1214. 

18 Објављен један рад из категорије 
М24 од првог избора у звање 
ванредног професора из научне 
области за коју се бира. Додатно 
испуњен услов из категорије М21, 
М22 или М23 може, један за 
један, да замени услов из 
категорије М24 или М51 

1 × M23 1. Cvetković, V., Kevin, R., Shaw, R., Filipović, 
M., Mano, R., Gačić, J., Jakovljević, V. (2018). 
Household earthquake preparedness in Serbia – a 
study from selected municipalities. Acta 
Geographica, 59 (1), 27-43. 

19 Објављених пет радова из 
категорије М51 у периоду од 
последњег избора из научне 
области за коју се бира. Додатно 
испуњен услов из категорије М24 
може, један за један, да замени 
услов из категорије М51  

5 × M51 1. Гачић, Ј., Мићовић, М. (2020). Нови приступи 
у планирању отпорних градова. Култура 
полиса, 41 (17), 417-433. 

2. Гачић, Ј., Мићовић, М. (2019). Бомбардовање 
СРЈ - суспендовање суверенитета државе и 
стварање стања еколошке катастрофе, 
Политика националне безбедности, 10 (16), 
217-236. 

3. Гачић, J., Mићовић, M. (2019). 
Психосоцијална помоћ у катастрофама. 
Безбедност, 61(3), 140-159. 

4. Cvetković, V., Gačić, J., i Babić, S. (2017). 
Religiousness level and citizen preparedness for 
natural disasters. Vojno delo, 69(4), 124-134. 

5. Цветковић, В., Јаковљевић, В., Гачић, Ј., и 
Филиповић, М. (2017). Обука грађана за 
реаговање у ванредним ситуацијама.  
Ecologica, 24(87), 350-558. 

20 Цитираност од 10 xeтepo цитата. 
 

11 
 

86 

Web of Science (WOS) 
https://kobson.nb.rs/kobson.82.html#.XyWbEigzZPY 
Research Gate 
https://www.researchgate.net/profile/Jasmina_Gacic 

https://doi.org/10.2298/VSP190705115G
https://kobson.nb.rs/kobson.82.html#.XyWbEigzZPY
https://www.researchgate.net/profile/Jasmina_Gacic


21 Два рада са међународног 
научног скупа објављена у 
целини категорије М31 или М33 
 

4 × M33 1. Gačić, J., Tomic, M. (2018). Organisational 
deviance of the state and natural disaster, In. D. 
Simović (Ed.), Archibald Reiss Days (pp. 247-
256). Belgrade, International scientific 
conference “Archibald Reiss days” Thematic 
conference proceedings of international 
significance, The Academy of Criminalistic and 
Police Studies. 

2. Cvetković, V., Gačić, J., Jakovljević, V. (2017). 
Household supplies for natural disaster: factor of 
influence on the possession of supplies, In. M. 
Gjurovski (Ed.), Security concepts and policies – 
new generation of risks and threats, (pp. 176- 
189). Skoplje, University St. Kliment Ohridski, 
Faculty of Security. 

3. Cvetković, V., Gačić, J. (2017). Fires as 
threatening security phenomenon: factors of 
influence on knowledge about fires.  In I. Nađ, 
Environment and challenges of crisis 
management, (pp. 326-336). Velika Gorica, 
University of applied sciences, Velika Gorica. 

4. Jakovljević, V. Gačić, J., Ninković. V. (2016). 
Flood risks and the energy critical infrastructure 
sector, Protection measures in the Republic of 
Serbia, Book of Proceedings International 
Scientific Conference RECIPE 2015 Resilience 
of Critical Infrastructure Protection in Europe 
Split, 11 - 12 April 2016, National Protection 
and Rescue Directorate, Republic of Croatia. 
(pp.24-36). 

22 Два рада са научног скупа 
националног значаја објављена у 
целини категорије М61 или М63 
 

2 × M63 1. Гачић, J., Јаковљевић, В., Бабић, С. (2017). 
Нова концептуализација рањивости и 
отпорности модерних градова у условима 
природних катастрофа, У Љ. Танасијевић 
(ур.), Еколошка безбедност и заштита на раду 
(стр. 25-31). Београд: Удружење кластер 
комора за заштиту животне средине. 

2. Гачић, Ј., Бабић, С. (2017). Рањивост и 
отпорност градова – нови одговор на 
природне катастрофе, У С. Станаревић, А., 
Ђукић (ур.), Урбана безбедност и урбани 
развој (стр. 271-282). Београд: Факултет 
безбедности. 

23 Одобрен и објављен 
универзитетски уџбеник за 
предмет из студијског програма 
факултета, односно универзитета 
или научна монографија (са ISBN 
бројем) из научне области за коју 
се бира, у периоду од избора у 
претходно звање 

Научна 
монографија 

2 × M42 

1. Ђорђевић И., Филијовић М., Гачић Ј. (2017): 
Безбедност, економија и одрживи развој. 
Београд. Факултет безбедности. 
ISBN 978-86-80144-07-8. 229861900. 

2. Цветковић В., Гачић Ј. (2016). Евакуација у 
природним катастрофама. Задужбина 
Андрејевић, Београд. 
ISBN 978-86-7774-149-5. 

24 Број радова као услов за 
менторство у вођењу докт. 
дисерт. – (стандард 9 Правилника 
о стандардима...) 

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/Me%C4%91unarodni_standardni_knji%C5%BEni_broj
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE:%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8/978-86-7774-149-5


 
ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 
 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 
(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 
1. Стручно-професионални 
допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или 
зборника радова у земљи или иностранству. 
2. Председник или члан организационог или научног одбора на 
научним скуповима националног или међународног нивоа. 
3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на 
академским мастер или докторским студијама. 
4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним 
пројектима. 
 

2. Допринос академској и 
широј заједници 

1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у 
стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира. 
2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или 
комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству. 
3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа 
и комисије министарстава. 
4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма 
(перманентно образовање, курсеви у организацији 
професионалних удружења и институција, програми едукације 
наставника) или у активностима популаризације науке. 
5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 
или науке. 

3. Сарадња са другим 
високошколским, 
научноистраживачким 
установама, односно 
установама културе или 
уметности у земљи и 
иностранству 

1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 
пројекатима и студијама 
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи 
или иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача. 
3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном 
удружењу или организацији националног или међународног нивоа. 
4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 
6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 

 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Изборни услов 1 



Кандидаткиња др Јасмина Гачић је била ангажована у активностима на поновном 
покретању  међународног часописа Human Security / Ljudska bezbednost који је од 2004. 
излазио као двојезично издање. Др Јасмина Гачић је члан редакције новог међународног 
часописа European Journal of Human Security (EJHS), који, од 2017. године издаје Центар 
за истраживање људске безбедности, при Факултету безбедности. Такође, члан је 
редакције  међународног часописа International Journal of Disaster Risk Management, које 
издаје Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама од 
2019. године. Др Јасмина Гачић је и члан савета часописа „Журнал за безбједност и 
криминалистику“ у издању Факултета безбједносних наука – Универзитета у Бањој Луци.  
Била је један од коуредника тематског зборника међународног значаја, који је објављен 
поводом обележавања двадесет година од промоције концепта људске безбедности - Book 
of Proceedings: Twenty Years of Human Security: Theoretical Foundations and Practical 
Applications, 2015.  

Др Јасмина Гачић је била члан организационог одбора међународне конференције 
„Corporate Security in dynamic global environment challenges and risks“, у Љубљани, 2012. 
године и члан организационог одбора међународне конференције „Људска безбедност - 20 
година касније“, Београд, 2014. године. У изборном периоду, кандидат је била члан 
научног одбора и рецензент прве научне конференције „ Урбана безбедност и урбани 
развој“ у Београду, 2017. године као и члан програмског одбора конференције  „Еколошка 
безбедност и заштита на раду”, у Зрењанину, 2017. године. Била је ангажована у 
организационом и научном одбору: Third International Academic Conference on Human 
Security (2016). Такође је била  члан научног одбора конференције: 4th International 
Academic Conference on Human Security, University of Belgrade - Faculty of Security Studies, 
Belgrade November 2/3, 2018. 

Била је ангажована као рецензент чланака за часопис Теме (М 24), Безбедност (М 51),  
радова у међународној монографији „ Intelligence and Combating Terrorism – New Paradigm 
and Future Challenges“, ICS Institute for Corporative Security Studies and Center for Civil-
Military Relations.   
Поред ангажовања у наставном процесу, др Јасмина Гачић је била активна као ментор и у 
раду комисија за одбрану завршних дипломских, специјалистичких, мастер и докторских 
радова. Кандидаткиња је била ментор на 12 одбрањених мастер радова на Факултету 
безбедности  -  Универзитета у Београду, на једном мастер раду на Факултету 
безбједносних наука - Универзитету  Бањој Луци, била је члан комисије за одбрану преко 
15 мастер радова, ментор на 5 специјалистичких радова, члан комисије за одбрану 14 
специјалистичких радова, као и ментор и члан комисије за одбрану преко 50 дипломских 
радова студената. Осим тога, кандидаткиња је била члан две комисије за оцену 
подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације - Мр Милена Панић, „ 
Концептуални оквир за процену социјалне рањивости од природних хазарда у Србији“, 
Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, 2014. година;  МSc 
Владимир Цветковић, „Спремност грађана за реаговање на поплаву као природну 
катастрофу у Републици Србији“, Факултет безбедности, Универзитет у Београду, 2014. 
година, као и члан комисије за  израду и одбрану три докторске дисертације: Мр Милена 
Панић, „ Концептуални оквир за процену социјалне рањивости од природних хазарда у 
Србији“, Природно математички факултет, Универзитет у Новом Саду, 2016. година; МSc 
Владимир Цветковић, „Спремност грађана за реаговање на поплаву као природну 



катастрофу у Републици Србији“, Факултет безбедности, Универзитет у Београду, 2016. 
година; Мр Дејан Новаковић, „Оптимизација модела управљања ризиком од пожара у 
установама за извршење кривичних санкција у Републици Србији“, ” Факултет 
безбедности, Универзитет у Београду, 2018. година.  
Између осталог, др Јасмина Гачић је учествовала на  три национална пројекта : 
• (2004) „Питање хумане безбедности на подручју Београдске општине Палилула“, 

Истраживачки пројекат Факултета цивилне одбране. 
• (2006) „Процена одрживости развоја квалитета живота локалне заједнице, 

методолошка матрица димензија, аспеката, подаспеката и параметара “, Истраживачки 
пројекат Факултета цивилне одбране и Центра за мировне студије, Београд. 

• (2008-2010) „Заштићена природна добра Србије: безбедносни ризици и управљачки 
инструменти заштите“, Пројекат из програма истраживања у области технолошког 
развоја - Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије. 
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Др Јасмина Гачић је учествовала у многобројним активностима, које подразумевају и 
допринос академској и стручној заједници. У оквиру Факултета безбедности је била члан 
Савета у два мандата - (у периоду од 2006. до 2009. и 2009. до 2012. године). 
Др Јасмина Гачић је у предходном и садашњем периоду обављала дужности члана 
Комисија Наставно - научног већа Факултета безбедности - Комисије за студентско 
вредновањe педагошког рада наставника, као и Комисије за библиотеку, Комисије за 
наставу за основне студије, Комисија за признавање испита на основним академским 
студијама.  
 Учествовала је у раду округлог стола о нацртима Стратегије националне безбедности и 
Стратегије одбране Републике Србије, а у склопу јавне расправе коју је покренуло 
Министарство одбране Републике Србије на Факултету безбедности. Такође, учествовала 
је у раду Округлог стола у оквиру процеса Унутрашњи дијалог о Косову и Метохији на 
тему: Политичко-безбедносни аспекти Косовско-Метохијског проблема, у организацији 
Радне група за подршку вођењу унутрашњег дијалога о Косову и Метохији Владе 
Републике Србије. Др Јасмина Гачић је активно учествовала на округлом столу „ 
Проблеми у супростављању новим изазовима и претњама“ у организацији Министарства 
одбране – Универзитета одбране, на тему : „ Проблеми у супростављању новим изазовима 
и претњама Евролазијкој и националној безбедности“, 2018.године. Др Јасмина Гачић је 
учествовала на округлом столу „ Безбедносна култура у систему средњешколског 
образовања Републике Србије“, 2019. године и члан је радне групе за израду за израду 
наставног програма изборног предмета Безбедносна култура. 
Између осталог, др Јасмина Гачић је била ангажована у различитим програмима 
перманентне едукације:1. (2007) Девета школа реформе сектора безбедности (School of 
Security sector reform), Амбасада Краљевине Финске, Београд, 23- 27. април; 2. (2008) 
Изградња капацитета за цивилно кризно планирање (Building Capacity for Civil Crisis 
Planning ), Jefferson Institute,  Београд; 3. (2009) „Едукација школских тимова за реаговање 
у кризним ситуацијама“, Каталог програма стручног усавршавања запослених у 
образовању за школску 2009/2010 годину, стр. 110; 4..(2015) Тренинг програм за 
националне експерте реализован у оквиру Пројекта 3 EU/CBRN CoE: „Управљање, развој 



знања и трансфер добре праксе у домену биолошке сигурности, безбедности и биоризика“ 
Европски центар за мир и развој Универзитета за мир Уједињених нација у сарадњи са 
United Nations Interregional Crime and Justice Research Centre i Insubria Center on 
International Security, Београд, 22-23. јануар, 2015.године; 5.(2016) National Workshop on 
Nuclear Security Culture in Practice, 23-26 May 2016, Belgrade,  Serbia, Organized by the 
International Atomic Energy Agency (IAEA) in cooperation with the Serbian Radiation 
Protection and Nuclear Safety Agency; 6.(2017) Психосоцијална прва помоћ и 
психосоцијална подршка у кризама, (PFA), едукација у области пружања прве психолошке 
помоћи - Црвени крст Србије, Словеначки црвени крст, Црвени крст Македоније, 
Хрватски црвени криж, Аустријски црвени крст и Универзитет у Инсбруку, Београд. 
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Др Јасмина Гачић је од 2018. године на Универзитету у Бањој Луци на Факултету 
безбједносних наука ангажована на реализацији наставе на другом циклусу студија – 
„Управљање безбједносним ризицима у природним катастрофама“.  
Била је ангажована на међународном пројекту „Oтпорност заштите критичне 
инфраструктуре у Европи - RECIPE”, чији су учесници били Факултет безбедности  
Универзитета у Београду, Државан управа за заштиту и спасавање Републике Хрватске,  
Велеучилиште Велика Горица и Шведска агенција за кризно управљање, а чији је носилац 
била Eвропска комисија - Главна управа за хуманитарну помоћи цивилну заштиту – 
ECHO, 2015-2016.године. Учествовала је у процесу припреме Стратегије – „Стратегија 
одрживог и интегралног урбаног развоја Републике Србије до 2030. године“ - предлог 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ГИЗ/АМБЕРО - пројекат 
„Унапређење управљања земљиштем на локалном нивоу у Републици Србији”- Институт 
за архитектуру и урбанизам Србије. Била је ангажована као представник Факултета 
безбедности у Агенцији за јонизујуће зрачење и председник је Националне комисије за 
деловање у несрећама - Црвени крст Србије. Од 2018. године је члан Научно-стручног 
друштва за управљање ризицима у ванредним ситуацијама као организације од посебног 
значаја за систем смањења ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама. 
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