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НАСТАВНО–НАУЧНОМ ВЕЋУ 

ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 

 

 Одлуком Наставно–научног већа Филозофског факултета од 26. децембра 

2019. године изабрани смо у Комисију за избор у звање једног ИСТРАЖИВАЧА 

САРАДНИКА на Одељењу за историју Филозофског факултета. После прегледа 

материјала који је поднео кандидат МА Александар М. Савић Комисија има 

част да Већу поднесе следећи  

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

 

1. Биографски подаци 

 

 

Александар M. Савић је рођен 11. фебруара 1993. године у Косовској 

Митровици. Основну школу и гимназију је завршио у Зубином Потоку, као 

најбољи у својој генерацији. Основне академске студије историје уписао је на 

Филозофском факултету Универзитета у Београду 2012. године. Студије је 

окончао 2016. године са просеком 9,87, као најбољи студент Одељења за историју 

Филозофског факултета Универзитета у Београду. Дипломирао је 30. септембра 

2016. године на катедри за Историју српског народа у новом веку код проф. др 

Сузане Рајић, са темом „Односи Кнежевине Србије и пољске емиграције 50-их и 

60-их година XIX века“. Мастер студије је уписао на истом факултету и под 

руководством истог ментора, октобра 2016. године, и завршио их за нешто више 

од осам месеци са просечном оценом 10. Мастер рад са темом „Хришћани у 

Скопској кази, Тетову и Гостивару (1844–1847)“ одбранио је 6. јуна 2017. године. 

Исте године, 30. јуна, добио је награду „Проф. др Радмила Милентијевић“, за 

дипломски рад. Као студент завршне године основних и мастер студија био је 

стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије. Предлог теме докторске 
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дисертација “Кнежевина Србија и Османско царство (1839–1858)”, одбранио је 17. 

априла 2019. године и иста је одобрена од стране надлежних факултетских и 

универзитетских тела. Александар М. Савић је тренутно у звању истраживача 

приправника на Филозофском факултету у Београду. Активно влада енглеским и 

руским језиком, а служи се турским. 

 

2. Научни резултати 

 

 

Наслов рада 

 

Категорија 

1) Арбанашке побуне у Косовском вилајету 1910. године, Баштина 

45 (2018), 287–311. (коауторски са В. С. Зарковић) 

М51 

2) Српски народ у Старој Србији (1839–1846), Баштина 46 (2018), 

273–290. 

М51 

3) Кнежевина Србија и Русија (1852–1853), “Српско-руски односи 

у прошлости и садашњости: (међународни тематски зборник)”, Књ. 

1, Приштина-Лепосавић, 2018, 187–206. 

М44 

4) На граници Кнежевине Србије: Пиротска каза (1839–1856), 

Зборник радова са научног скупа “Пирот-од турске касабе до 

модерног града, преко Берлина и Версаја: зборник радова”, Пирот, 

2018, 7–20. 

М44 

5) Кнежевина Србија, Француска и пољска емиграција у време 

револуције 1848–1849, “Карађорђе и његово наслеђе у српској 

историји: тематски зборник радова”, Велика Плана, 2017, 85–106. 

М63 

 

 

3. Закључак 

 

Александар М. Савић је својим досадашњим радом показао истраживачку 

зрелост и способност за фундаментална историјска истраживања. Комисија 

сматра да је кандидат испунио све услове за стицање наведеног истраживачког 

звања и предлаже да се МА Александар М. Савић изабере у звање 

ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК. 
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У Београду,           Чланови комисије: 

17. јануара 2020.                               

 

__________________________________ 

              Др Сузана Рајић, редовни професор 

Филозофски факултет, Београд 

                            

 

__________________________________ 

                                                  Др Горан Васин, ванредни професор 

Филозофски факултет, Нови Сад 

 

          

_________________________________ 

              Др Урош Шешум, научни сарадник 

Филозофски факултет, Београд 


