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Владимир М. Јевтић је рођен 1979. године у Лазаревцу. На Саобраћајном факултету у
Београду дипломирао је 2005. године.
Програм магистарских студија, уписао је 2005. године, а програм докторских студија на
смеру ʺПревентива и безбедност у друмском саобраћају и транспортуʺ, на Саобраћајном
факултету, Универзитета у Београду, уписао је 2009. године. Током 2015. године, на
Саобраћајном факултету, Универзитет у Београду, докторирао је на тему ʺБрзина као
индикатор безбедности мотоциклистаʺ, у оквиру научне области "Превентива и
безбедност у саобраћају", чиме је стекао звање доктора техничких наука.
Од 2005. године до 2007. године био је радно ангажован као сарадник на Катедри за
безбедност саобраћаја и друмска возила Саобраћајног факултета Универзитета у Београду,
на пословима истраживања, израде и анализе пројеката и студија из области безбедности
саобраћаја, вештачења саобраћајних незгода и процене штете. Од 2007. године запослен је у
Скупштини града Београда, у Градском секретаријату за саобраћај, у Сектору за безбедност
саобраћаја и информисање.
Од 2011. године Аутор је и водитељ стручне ТВ емисије МОТО(Р)ТЕКА, посвећене
безбедности двоточкаша у саобраћају. Члан је и носилац активности значајних међународних
и домаћих организација и асоцијација које се баве безбедношћу саобраћаја, у оквиру којих је
стекао значајне пословне контакте.
У досадашњем раду Владимир Јевтић је објавио преко 15 научних и стручних радова у
области безбедности саобраћаја у међународним и домаћим издањима, од чега два на
међународној SCI листи. Сертификован је учесник бројних страних и домаћих научностручних симпозијума и скупова у области безбедности саобраћаја.
Од 2012. године руководилац је Комисије за безбедност мотоциклиста на нивоу града
Београда.
Учествовао је као главни предавач теоријске наставе за обуку полицајаца мотоциклиста,
Управа саобраћајне полиције Републике Србије. Предавач је и креатор практичног решења у
оквиру Пројекта ʺИмплементација мотоцикла у рад Завода за Хитну медицинску помоћ у
Београдуʺ, спроведеног од стране Комитета за безбедност саобраћаја 2012. године.
Од 2014. године члан је радне групе за заштиту рањивих учесника у саобраћају. Председник
је и члан у више од 20 комисија за реализацију и праћење студија и пројеката из области
безбедности саобраћаја, на нивоу града Београда. Посебно је важна улога председника
комисије за реализацију и праћење Стратегије безбедности саобраћаја града Београда за
период 2017-2020. године.
Именован је у звање сталног судског вештака, за област безбедности саобраћаја, 2015.
године, у области безбедности саобраћаја мотоциклиста. Активно је учествовао у раду радне
групе за израду Нацрта о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима,
у делу који се односи на безбедност мотоциклиста. Сертификован је члан радне групе за
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идентификацију и спровођење пројеката из области саобраћаја из претприступних фондова
ЕУ и других развојних фондова.
Oд 2015. године је руководилац активности у области безбедности саобраћаја мотоциклиста
у оквиру Honda motorcycle team, Honda Motor Co., Ltd., за подручје Србије.
Организатор је и учесник значајних манифестација из области безбедности саобраћаја
мотоциклиста, са активним учешћем у едукативно-медијском раду у средствима јавног
информисања.
Активан спортиста, репрезентативац Републике Србије у рагбију (2006. година).
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