
 1
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САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ 

(2014 година) 
 

 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
Име и презиме Андреја Савић 
Година и место рођења 1947. Рачник, Јагодина, Србија 
Звање Дипл.политиколог 
е-mail/web site a_savic@academyofdiplomacy.net;                   andreja.savic@hotmail.rs  
Телефон  
Универзитет, факултет, 
организациона јединица  

УНИОН ''Никола Тесла'', Факултет за дипломатију и безбедност, 
11.000 Београд, Травничка 2. 

Област и ужа 
специјалност  

Друштвено-хуманистичка, безбедносне науке 

 
СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ДИПЛОМЕ 
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 
Година 1972. 
Место Београд 
Институција Факултет политичких наука универзитета у Београду 
Наслов дипломског рада  
Област  
 
Година 1988. 
Место Београд 
Институција Факултет политичких наука БУ  
Наслов тезе ''Информативно-пропагандна компонента безбедности СФРЈ'' 
Област Масовне комуникације и публицистика  
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА 
Година 1991. 
Место Скопље, БЈР Македонија 
Институција Факултет за безбедност и општествена самозаштита 

универзитета у Скопју 
Наслов дисертације Нови међународни информативни поредак и специјални рат (са 

посебним освртом на безбедност СФРЈ) 
Област Безбедност и заштита  

 
СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ЗВАЊА 
Година избора 
(реизбора) 
2003. (2006; 2008; 
2014.) 

Наставно-научна звање  
Редовни професор - избор (Полицијска академија у Београду 
2003);  
реизбори - (Криминалистичко-полицијска академија-2006; 
Академија за дипломатију и безбедност-2008; Факултет за 
дипломатију и  безбедност универзитета ''Унион- Никола Тесла'', 
Београд-2014.  
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2002. Ванредни професор Полицијске академије у Београду  
1999. Ванредни професор (Факултет цивилне одбране универзитета у 

Београду) 
1992. Професор Више школе унутрашњих послова Земун-Београд 

 
СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – УСАВРШАВАЊЕ    
(стручно усавршавање у земљи и иностранству, студијски боравци, гостујући професор) 
Година и трајање Институција и област
1990.  
2010. 
 
2014. 

Француска (Institut de securite, Clermont – Ferrand),студ. боравак  
Хуманистичке студије Универзитета Доња Горица-Подгорица, 
Црна Гора (гостујући професор);  
Fakulteta za komercijalne in poslovne vede, Celje, Slovenija 
(гостујући професор).  

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА     
Година Назив награде/признања 
  

 
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА (остали подаци)      
  
 
Од завршетка студија до 1987. радио је у МУП-у Републике Србије, а од 1988. до 2001. био 
научни сарадник, предавач, шеф катедре и начелник Образовно-истраживачког центра у 
Институту безбедности у Београду. У том периоду је био ангажовани професор са непуним 
радним временом (30%) на Вишој школи унутрашњих послова у Земуну за предмет ''Увод у 
државну безбедност'' (1992-1999) и ванредни професор на Факултету цивилне одбране БУ 
(преименован 2006. у Факултет безбедности) од 1999-2001) за предмет ''Основи јавне и 
државне безбедности'', где је обављао и дужности шефа катедре и продекана за наставу и 
научно-истраживачки рад (2000).   
Од 2002. преузет (по конкурсу) у истом звању на Полицијску академију у Београду за 
предмет ''Систем државне безбедности'', а 2003. је биран у звање редовног професора, да би 
при формирању Криминалистичко-полицијске академије у Београду (2006) био потврђен 
избор у звање редовног професора за  област наука безбедности. Обављао је и дужности 
продекана и шефа катедре за полицијско-безбедносне науке, као и руководиоца 
специјалистичких студија националне безбедности о тероризму и антитероризму 
Гостујући професор на више универзитета у земљи и иностранству: Факултет политичких 
наука  БУ (специјалистичке судије о организованом криминалу и тероризму школске 
2003/2004); Правни факултет универзитета у Крагујевцу (раније струковне студије 
националне безбедности за предмете ''Обавештајне службе и национална безбедност'' и 
''Јавни скупови и спортске приредбе''  шк. 2005/2006); Факултет за пословни менаџмент у 
Бару (Црна Гора) шк. 2007/2009. за предмет ''Основи система цивилне безбједности''; 
Хуманистичке студије универзитета Доња Горица у Подгорици (Црна Гора) за предмет 
''Систем безбједности Европске уније'' (од шк. 2010.) и Факултет за комерцијалне и пословне 
веде у Цељу, Република Словенија (2014) за предмет ''Основе безбедносног менаџмента''. 
Од 2008. је у сталном радном односу у звању редовног професора на Академији (2014. 
преименована у Факултет) за дипломатију и безбедност универзитета ''Унион-Никола Тесла'' 
у Београду за научно поље наука безбедности. Обављао је дужност директора  академије 
(2008-2010), а 2012. је добио продужење радног односа на три године.   
Био je члан је редакције часописа ''Безбедност'' МУП-а  РС (2006-2010), а у ранијем периоду 
(90.-тих) био је члан редакције ''НТБ-наука, техника, безбедност'', часописа Института 
безбедности у међународној категоризацији и часописа Полицијске академије ''НБП-наука, 
безбедност, полиција'' на српском и енглеском језику (2003-2007).  
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Учествовао у више комисија (у својству ментора, ко-ментора и члана)  за одбрану 
специјалистичких, мастер, магистарских и докторских радова на Универзитету Доња Горица 
(Црна Гора), Факултету цивилне одбране (Факултету безбедности),  Факултету политичких 
наука БУ (2 комисије за одбране докторских дисертација), Факултету за специјалну 
едукацију и рехабилитацију БУ (1 комисија за одбрану доктроске дисертације), Правном 
факултету у Крагујевцу (1 комисија за одбрану докторске дисертације), Факултету за мала и 
средња предузећа универзитета ''Привредна академија у Новом Саду (1 комисија за одбрану 
докторске дисертације), Криминалистичко-полицијској академији и Академији за 
дипломатију и безбедност у Београду.   
Био је носилац истраживачког пројекта, уз подршку ОЕБС-а, на реформисању РДБ МУП-а  
РС у Безбедносно -  Информативну Агенцију (БИА), у својству помоћника министра и 
начелника РДБ МУП-а и првог директора БИА (2001-2003), као и члан Савета за државну 
безбедност Владе Републике Србије.    
Од 2007. је на листи рецензената Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК)  за 
област наука безбедности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНДЕКС НАУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ)  
 
ИНДЕКС ЦИТИРАНОСТ НАУЧНИХ РАДОВА (без аутоцитата) Више десетина
 
РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА                         
Списак резултата М11 
Истакнута научна књига и монографија међународног значаја – научна дела 
рецензована од стране познатих иностраних научних радника, објављена од стране 
издавача међународног реномеа, штампана на једном од светских језика. 

Број Укупан М

1. 
 
Списак резултата М12 
Научна књига и монографија међународног значаја  - научна дела која су  
рецензована у међународним разменама, штампана на једном од светских језика 
и издата од стране реномираног издавача. 

Број Укупан М

1. 



 4

 
Списак резултата М41 и М42 
Научна књига и монографија националног значаја – научна дела која су јавно 
позитивно оцењена од стране признатих научних радника једне земље. 

Број Укупан М

1. Безбедност света-од тајности до јавности, (коаутор-први аутор) монографија на српском са прилозима на 
енглеском, руском, италијанском, грчком и словеначком језику, Институт безбедности, Полицијска 
академија и ВШУП, Београд, 2002.(327.84, 355.40, 327.56);  ISBN 86-7456-015-6; COBISS-ID 100526348;  

2. Osnovi civilne bezbjednosti, (коаутор-први аутор) FPM Bar, Crna Gora, 2007. (355.58 (497.16) (075.8).  ISBN 
978-86-85755-17-0; COBISS. CG-ID 12236560;   

3. Droge i terorizam, (коаутор), FPM Bar, Crna Gora, 2007. (613.83:343.57). ).  ISBN 978-86-85755-10-1; 
COBISS. CG-ID 11979536;   

4. Биотероризам-биолошко оружје, биолошки рат, (коаутор) Институт за политичке студије, Београд, 2004. 
(458, 323.28, 355.424:623. 458) ISBN 86-7419-072-3; COBISS.SR-ID 117510156;  

5. Увод  у државну безбедност, ВШУП, Београд, 2000. (355.40 (075.8); ISBN 86-81483-83-8;ИД 8123938.   
 
Списак резултата М21 и М22- Рад у водећем часопису међународног значаја. 
Водећи међународни часопис је онај који се налази у првих 50% часописа са Листе СЦИ 
по категоријама наука/области. Преосталих 50% часописа са Листе СЦИ, као и нови 
часописи (основани пре 3-5 година), односно часопис који се издаје у земљи и који има 
међународну редакцију састављену од научника из најмање пет земаља и има 
међународну рецензију, а издаје га међународна научна институција или водећа 
национална институција и припада категорији М21Им22.

Број Укупан М

1.  
 
Списак резултата М24 - Рад у часопису међународног значаја.  
Међународне часописе и друге наводе рангирати (коефицијент Р) (према Science 
Citation *Index-u (Journal Citation Report) односно према категоризацији радова, 
верификованих од стране одбора Министарства. 

Број Укупан М

1.  
 
Списак резултата M31 - Пленарно предавање по позиву на скупу 
међународног значаја штампано у целини  

Број Укупан M

1.  
НАПОМЕНА: Међународни научни скуп је онај који организује регистровано научно 
удружење или регистрована научна институција, има међународну селекцију и 
рецензију одабраних радова и један од светских језика за саопштавање и публиковање 
радова. Ово важи како за скупове у земљи, тако и за скупове ван земље. 
 
Уџбеници  Број  

 
1. Osnovi civilne bezbednosti, (коаутор-први аутор), USEE, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, 

2006. (351.74/.75 (075.8), 327.56::351.88 (075.8) );  ISBN 86-7910-002-1; COBISS. SR-ID 218133511;  
2. Обавештајне службе и национална безбедност, Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет, 

Крагујевац, 2006. (327.84 (075.8), 327.56 (075.8), 351.86 (075.8), 351. 74/.75 (075.8) );  ISBN 86-80765-76-
7; COBISS. SR-ID 136345612;  

3. Национална безбедност, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2007. (327.84 (075.8), 
327.56 (075.8), 351.86 (075.8), 351.74/.75 (075.8); ISBN 978-86-7020-120-0; COBISS. SR-ID 141041676;  

4. Bezbjednosni menadžment, FPM Bar, Crna Gora, 2007. (327.56:351.86, 351.74/.75, 005)  ISBN 978-86-
85755-18-7; COBISS. CG-ID 12310800;  

5. Sistemi nacionalne bezbjednosti, (коаутор-први аутор), FPM Bar, Crna Gora, 2010. ((327.56:351.86, 
351.74/.75, 005)  ISBN 978-86-85755-18-7; COBISS. CG-ID 12310800;  

 
 
Списак резултата M33 - Рад саопштен на скупу међународног значаја 
штампан у целини.  

Број 
 

Укупан M
 

1. Делатност полиције у условима европских интеграција-искуства ДЗ СЦГ, реферат на научном 
симпозијуму високих и виших полицијских школа земаља централне и источне Европе, 
Кишињев, Молдавија, 17-21.септембар 2003.  

2. Унутрашње руковођење и контрола обавјештајно-сигурносне агенције са оперативним 
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принципима, саопштење на семинару: Нацрт закона о обавјештајно-сигурносној агенцији БиХ, 
Сарајево, 27-28.новембар 2003. Организатори: DCAF, Ženeva и  CSS BH.  

3. Глобална безбедност и тероризам, уводни реферат на међународној конференцији ''Балкан: 
слаба карика у рату против тероризма'', Београд, 2005. Организатори: Центар за истраживање 
безбедности и тероризма Института за политичке студије, Београд и CFIA Rockford Institute, 
Chicago, USA. Časopis ''NBP'', Policijska akademija, Beograd, Vol. XI, No.2, 2005. (UDK 
327.88;:323.28, 327.56;:351.88(497.11+497.16); UDK 351.74;  ISSN 0354-8872;  

4. Студија случаја: ''независно Косово'' или ''европска Колумбија'', међународни округли сто 
''Косовска криза-српске опције'', Центар за стратешке студије АДБ, Београд, 9.мај 2008. (323.173 
(497.115)(082), 321.013 (497.115)(082); ISBN 978-86-87545-01-4; COBISS.SR-ID 151302668.  

5. Национална безбедност и национални интереси, саветовање ''Безбедност у постмодерном 
амбијенту'', Соко Бања, јуни 2008, Цесна Б, Београд. Зборник радова број 2: ''Национална 
безбедност и национални интереси'' (351.862/.863); ISBN 978-86-85985-02-7; COBISS.SR-ID 
149491212.  

6. Приватна безбедност-стање и перспективе, USEE, Нови Сад, 2008. Зборник радова:  Приватна 
безбедност у систему националне безбедности (UDK 351.74 (497.11); ISBN 978-86-515-0304-0; 
COBISS.SR-ID 235249415.  

7. Serbia and NATO: pro et contra, истраживачки рад публикован на: The sixtieth anniversary of the 
North Atlantic Treaty Organization “Young at 60”, 26-27 February, 2009, International Conference 
Center, Brdo near Kranj, Slovenia.  

 
Списак резултата M51 - Рад у водећем часопису националног значаја, који 
издаје национално научно удружење или институција. Редакција је састављена од 
познатих научних радника, редовно излази, има размену са 10 земаља у свету, 
има рецензију од 2 (два) еминентна рецензента и испуњава стандарде прописане 
условима Народне библиотеке Србије (извод и кључне речи на једном од светских 
језика, резиме на једном од светских језика ISBN и UDC број, категорију рада). 
Свака област науке дефинише 1 (један), евентуално 2 (два) часописа категорије 
»водећи национални часопис«  

Број Укупан M

1.  
 
Списак резултата M52 - Рад у часопису националног значаја Број Укупан M

 

1. NBP, journal of Police academy, Belgrad, Vol.VIII, No. 1, 2003, ''The role of intelligence activities in foreign 
policy'' (Uloga obaveštajne aktivnosti u spoljnoj politici), (341.76, 327,84; UDK 351.74;  ISSN 0354-8872;  

2. NBP, journal of Police academy, Belgrad, Vol.IV, No. 2, 11-16, 1999, ''The doctrine of low intensity conflict 
shown on the example of Yugoslav crisis’’, UDK 327.5:355.01 (497.1);   

 
 

Списак резултата M25 и M26 - Научна критика и полемика (односи се на 
међународне часописе) 

Број 
 

Укупан M
 

1.  
 
Преводи  Број  

 
1.  
 
УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА И НА ВИШЕГОДИШЊИМ 
ПРОЈЕКТИМА 
Списак пројеката        
 

Број  
 

1.  
 
ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА        
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Списак докторских дисертација  Број  
 

1. Симовић Слободан, Инустријска шпијунажа и заштита пословне тајне, Правни факултет 
универзитета у Крагујевцу, одбрањена 2011 (ко-ментор). 

 
РЕЦЕНЗИЈА РАДОВА У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА 
Списак рецензија Број  

 

1.  
 
УРЕЂИВАЊЕ ЧАСОПИСА                         
Списак уређивања часописа Број  

1. НБП (наука, безбедност, полиција) часопис Криминалистичко-полицијске академије, Београд,  
члан редакције и рецензент (2004-2007);  

2. Безбедност, часопис МУП-а РС (члан редакције и рецензент (2001-2007). 
НАПОМЕНА: Назив часописа,Улога (уредник, коуредник, члан уређивачког одбора, 
рецензент), Године од-до, Класа часописа (међународни или домаћи) 
 
РЕЗУЛТАТИ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА  
Најзначајнији уметнички пројекти/радови Година 

1.   
 
Изложбе индивидуалне / групне Година 

1.   
 
Признања за уметничка / стручно уметничка остварења Година 

1.   
 
РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА                
Предавања  Наставни предмети - курсеви  Година 

На матичном факултету Основи безбедности, Теорија конфликата;  
Политика безбедности, Систем безбедности 
Србије (акредитовано)  

I, III ОАС  

I, II МАС 

На другом универзитету 
(назив и седиште 
институције) 
 

  

На страном универзитету 
(назив и седиште 
институције) 
 

Хуманистичке студије универзитета Доња Горица 
у Подгорици (Црна Гора). Предмет ''Систем 
безбједности Европске уније'';  

Факултет за комерцијалне и пословне веде у 
Цељу, Република Словенија. Предмет ''Основе 
варностног менеџмента''. 

III 

 

 

I  

Остало    
 
 
УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И 
РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА 
                                                                                                                       
   Назив органа или тела 
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На матичном 
факултету 1. 

2. 

3. 

4. 

На универзитету  

1. 

2. 

3. 

4. 
На нивоу 
Републике, 
територијалне 
аутономије или 
локалне 
самоуправе 

1. 

2. 

3. 

4. 
На дужности  
органа 
пословођења  

1. 

2. 

3. 

4. 

Остало 1. 

2. 

3. 

4. 
 
 
 
 
         П о т п и с 
 
 
Датум:24.IX2014.       Проф.др Андреја Савић                                 
БЕОГРАД 
 
 
 
Напомена: Образац се доставља се у писаној и електронској форми. 


