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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

ВЕЋУ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРАВНО- ЕКОНОМСКИХ НАУКА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 

Одлуком Наставно-научног већа Факултета политичких наука Универзитета у 

Београду од 24.12.2020.годинеименована је Комисија за оцену докторске 

дисертације кандидатaБориса Бурсаћа, под насловом „Врсте и актери 

исламистичког екстремизма у Нигерији почетком 21. века”, у саставу: 

1. Проф. др Драган Симић (Факултет политичких наука) 

2. Проф. др Драгана Коларић (Криминалистичко-полицијски универзитет) 

3. Проф. др Ивана Дамњановић(Факултет политичких наука) 

Комисија је прегледала и оценила наведени докторски рад и на основу 

мишљења свих њених чланова Наставно-научном већу Факултета политичких наука 

подноси следећи 

 

РЕФЕРАТ О ЗАВРШЕНОЈ ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ 

 

1. Основни подаци о кандидату и дисертацији 

КандидатБорис Бурсаћрођен је 1989. године у Београду. Након завршених 

основних студија на Универзитету Сингидунум, смер пословне економије, кандидат 

Борис Бурсаћ уписује мастер студије Тероризам, организовани криминал и 

безбедност на Универзитету у Београду. Овај ниво студија завршава 2015. године 

одбранивши мастер рад на тему „Терористичке организације у Русији у 19. веку“. 

Након тога уписује и завршава специјалистичке, а потом и докторске студије на 

Универзитету у Београду – Факултету политичких наука. Тренутно је запослен у 

Градској општини Чукарица. 
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2. Основни подаци о дисертацији 

Докторскадисертација„Врсте и актери исламистичког екстремизма у 

Нигерији почетком 21. века”кандидатаБориса 

Бурсаћаобухвата243странестандардногформата.Радјеподељеннадеветпоглавља.Прво

поглављеобухватаУвод (стр. 4-21). УдругомпоглављукојејеназваноДруштвено-

политичке прилике у Нигерији(стр. 22-62)кандидат је поделио на четири 

потпоглавља: Ера колонијализма(стр. 20-45), Политичке партије у Нигерији (стр. 45-

52), Период независности(стр. 52-61), Економски услови у Нигерији(стр. 61-63). 

Трећепоглављерада носи насловПостколонијални систем власти као основа 

ексалације сукоба(стр. 63-79). Четврто поглавље је насловљено Улога религије и њен 

утицај на тероризам у Нигерији (стр. 79-100). Пето поглавље носи наслов 

Тероризам, екстремизам и борци за слободу (стр. 100-126). Шесто поглавље, под 

насловом Врсте исламистичког екстремизма у Нигерији (стр. 126-157), кандидат је 

поделио на четири потпоглавља: Сунитски екстремизам (стр. 131-147), Шиитски 

екстремизам (стр. 147-151), Екстремизам муслиманске заједнице Ахмадија (стр. 

151-153) и Екстремизам кураниста (стр. 153-157). Седмо поглавље носи наслов 

Актери исламског тероризма (стр. 157-185). Кандидат је свакој од екстремистичких 
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организација посветио посебно потпоглавље у оквиру овог дела рада: Исламски 

покрет Нигерије (стр. 160-165), Маитатсин/Кала Лато (стр. 165-169), Изала покрет 

(стр. 169-177), Дарул ислам (стр. 181-182), Ахмадија (стр. 182-183), Ансару (стр. 183-

185). Осмо поглавље је насловљено Терористичка организација Боко Харам као 

најутицајнији актер исламистичког екстремизма у Нигерији (стр. 185-222) и 

састављено је од седам потпоглавља: Порекло и оснивање (стр. 185-187), Идеологија 

Бок -Харама (стр. 187-190), Лидери Боко Харама (стр. 190-191), Организациона 

структура Бкоо Харама (стр. 191-199), Поделе унутар организације и њен повратак 

(стр. 199-204), Објашњења настанка и еволуције Боко Харама (стр. 204-219) и 

Насилне активности Боко Харама (стр. 219-222). Девето поглавље садржи Закључак 

(стр. 222-226) у коме кандидат сумира претходно изнете и аргументоване ставове. 

Поглављасусистематично, тамо где је 

оправдано,подељенанавећибројпотпоглавља, чимејеучвршћенаструктура и 

олакшаночитањерада.Списаккоришћенелитературезаузима18страна (стр. 226-243). 

Докторскадисертацијапредстављазаокруженулогичкуцелину у научном, 

стручном и методолошкомсмислу. 

Увидом у евиденцијуФакултетаполитичкихнаука и Универзитетскебиблиотеке 

„СветозарМарковић” у Београду, 

утврђеноједадосаданијебрањенадокторскадисертацијаподтимнасловом. 

 

2. Предмет и циљ дисертације 

Предмет истраживања у докторској дисертацији „Врсте и актери 

исламистичког екстремизма у Нигерији почетком 21. век“кандидатаБориса 

Бурсаћа је је идентификација и анализа врста и актера исламистичког екстремизма у 

Нигерији као и узрока настанка исламистичког екстремизма у Нигерији почетком 21. 

века.Главно истраживачко питање на које кандидат у свом раду настоји да 

одговоригласи: Ко су главни актери и које су врсте исламског екстремизма у 

Нигерији најзаступљеније и да ли је постколонијлано наслеђе утицало на њихову 

појаву? 

У средиштупажњедокторскоградакандидата Бориса Бурсаћајеразматрање 

кључних чинилаца кроз које се предмет рада операционализује: екстремистичких и 

терористичких групација попут Боко-Харама, Исламског покрета Нигерије, Кала-
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Като, Дарул-ислам, Покрет Ахмадија, Кхадирих, Дарик шиита, салафиста групе 

Изала, и групе Тарика. Истраживање кандидата употпуњује 

анализафундаментализама са акцентом на верском односно у овом случају 

исламском фундаментализму, социо-економских прилика и колонијалног наслеђа 

Нигерије. 

Просторноодређењепредметаистраживањакандидатодредио као уско везан за 

Нигерију, иако је констатовао да супојединеорганизацијепопутБокоХарам-а 

деловалеширомзападнеАфрике, конкретно у државама: Нигерија, Чад, Нигер и 

Камерун.Временско одређење предмета истраживања ограничено је на 21. век, 

односно периодом од 2001. године до данас, мада кандидат нужно обрађује и 

историју Нигерије да би објаснио настанак и деловање савремених терористичких 

организација. Кандидат указује на нужно интердисциплинарну природу свог 

истраживања, истичући потребу да се у разматрање узму сазнања не само из области 

политичких, већ и других друштвених наука, пре свега социологије религије, 

безбедносних наука и историје. 

Кандидат Борис Бурсаћ се определио да за предмет истраживања своје 

докторске дисертације узме комплексну тему, чији су поједини сегменти до сада 

само делимичноистраживаниу нашој научнојлитератури, а 

никаданаовакосвеобухватанначин. 

Из увида у урађену дисертацију Комисија закључује да је кандидат при обради 

ове темеуспешно пребродио бројне потешкоће теда је с аналитичким даром и 

истраживачким ентузијазмом приступио истраживањутеме „Врсте и актери 

исламистичког екстремизма у Нигерији почетком 21. век“. Кандидат је у свом 

раду обрадио све кључне актере исламистичког тероризма који тренутно дејствују у 

Нигерији, као и могуће узроке за пораст терористичког насиља у овој земљи, и 

изложио логички исправно изведене импликације своје анализе. 

НаучнициљистраживањакандидатаБориса Бурсаћа има утемељење у очекивању 

да ће овај рад унапредити фонд научно-теоријског сазнања о изузетно актуелној 

тематици. У том смислу главни научни циљ његовог истраживања јесте научна 

дескрипцијадескрипцију свих битних актера исламског екстремизма у Нигерији, 

доминантних облика екстремистичког и терористичког деловања на територији 

Нигерије у 21. веку са елементима научне експликацијеу домену анализе 

постколонијалног наслеђа као могућим узроком њиховог настанка. 
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Друштвени циљ истраживања огледа се у утврђивању услова у којима се 

појављују исламски фундиране организације, са посебним освртом на оне које имају 

изражену виолентну форму, као и утврђивање свих друштвено-деструктивних 

консеквенци, са намером да добијени резултати истраживања допринесу управо 

борби против разних облика насиља. 

У свом истраживању кандидат је дошaoдо низа иновативних закључака, 

изложених прегледним и јасним научним стилом. Вишеструка сложеност предмета 

научног проучавања захтевала је од кандидата не само да истражи конкретне 

историјске и друштвене узроке појаве исламистичког екстремизма и тероризма у 

Нигерији у 21. веку, већ и да узме у обзир и размотри различита у рецентној 

литератури презентована могућа објашњења за тренутну ситуацију у овом делу 

света. Кандидат је идентификовао и издвојио четири доминантне парадигме којима 

су различити аутори покушали да објасне ескалацију исламистичког ектремизма и 

тероризма у Нигерији: приступ који кандидат назива исламско-

фундаменталистичком теоријом која као узрок проблема види манипулацију 

религијом и покушај увођења шеријатског права на целој територији Нигерије; 

теорију неуспеле државе, која као кључне узроке види неуспех државних 

институција да функционишу на целој територији државе; бихевиористичку теорију 

фрустрационе агресије и релативне депривације, која указује на значај осујећености 

и препрека са којима се појединци и друштвене групе сусрећу у покушају да остваре 

своје циљеве; и социо-економску теорију која као главни узрок пораста 

исламистичког екстремизма и њиме мотивисаног политичког насиља види лоше 

економске услове који се огледају у високој незапослености, сиромаштву и лошем 

животном стандарду. 

У складу са оваквим, динамичким одређењем предмета истраживања 

кандидатсе одлучио да примени адекватне методеза проучавање теме дисертације. 

На тај начин, резултати његовог истраживања огледају се у стицању нових сазнања, 

уз помоћкојих је могућ допринос решавањуактуелних проблема везаних за пораст 

исламистичког екстремизма у Нигерији. 

 

3. Основне хипотезе од којих се полазило у истраживању 
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У својој докторској дисертацији кандидат Борис Бурсаћ пошао је 

одосновнехипотезекојагласи:  

Колонијалнонаслеђеутицалојенанастанак и еволуцијуисламскогекстремизма 

у Нигерији. 

Овухипотезукандидатјеразложионанизпосебниххипотеза: 

1. НатериторијиНигериједелујуразличитиактериисламскогекстремизмачијесеа

спирацијеиспољавају у разлчитимоблицимаисламскогекстремизма. 

2. НаБоко-Харамгледамокаонаглавногактераисламскогекстремизма и 

тероризма у Нигерији 

3. Могућностескалацијесукобајевелика и 

представљарезултатмногихунутрашњихали и спољнихдруштвенихфактора. 

4. Општидруштвениуслови у Нигерији а пресвегаверски, етнички, економски, 

социјални и политичкизатиморганизованикриминал, 

нивообразовањастановништва, 

самоводеповећањустепенамогућностиескалацијесукоба у Нигерији. 

5. Геополитичкиинтересивеликихсила, 

деловањеекстремнихисламистичкихпокрета у државама у окружењу, 

политика и активностимеђународнихисламскихорганизација, 

појединихисламскихземаља и појединихисламскихневладинихорганизација, као 

и 

деловањеиностранихизузетноутицајнихтранснационалнихтерористичкихорг

анизација у Африци, повећавајустепенмогућностиескалацијесукоба у 

Нигерији. 

Побројанепосебнехипотезепредстављајуистраживачкиоквир у 

оквирукогјекандидатверификоваопостојећа научнасазнања о деловању 

исламистичких терористичких групација у Нигерији. Истовремено, 

кандидатјеуспеодакрознепосредноистраживање, наосновудоступненаучне, стручне и 

другерасположивеграђесистематизујеи допунидосадашњасазнањапотомоснову, као и 

да да оригинално тумачење узрока ескалације овог облика политичког насиља у тој 

земљи. 
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Комисија констатује да је кандидат научно потврдио како својеосновне 

хипотезе тако и из њих изведене посебне хипотезе што указује на ваљан 

истраживачки приступ. 

Комплексностпредметаистраживања и 

хипотетичкогоквираизискивалисукоришћењевеликогбројаопштихнаучних и 

основнихпосебнихметода, као и комбиновањеприступа и 

методскихпоступака.Кандидатјеистраживањуприступио пре свега користећи 

претежноквалитативнеметоде. Истраживањеимапре свега 

теоријскикарактерјерсекандидат 

претежноослањаонатеоријскуанализудоступнихизворакојикoјисусесаразличихаспека

табавилиузрoциманастанкаекстремизма и врстама и актеримаисламскогекстремизма 

у Нигерији.Одопштенаучнихметода, кандидатсеопределиодакористихипотетичко-

дедуктивнуметодукојаомогућаваидентификовањечинилацакојисупресвегарелевантн

изапредметистраживања и 

којидоводедоутврђивањакарактерањиховихмеђусобнихрелација. Од општих метода 

је кандидат користио превасходно компаративну методу, као и све основне методе: 

анализу и синтезу, индукцију и дедукцију, као и методе дефиниције и класификације. 

Као најважнију метода прикупљања и обраде података кандидат је користиоанализу 

садржаја докумената. 

 

4. Кратакописсадржајадисертације 

Докторска дисертација кандидата Бориса Бурсаћа на тему „Као најважнија 

метода прикупљања и обраде података користиће се анализа садржаја 

докумената.” структурно је подељена на деветпоглавља, у оквиру којихјепоред 

увода и закључних разматрањаи библиографија.Нека поглавља су, тамо где је то 

било неопходно, подељена на више потпоглавља. 

Први део дисертације садржи Увод, у коме су приказани предмет и циљ 

истраживања кроз неколико потпоглавља у којима су образложени: научни и 

друштвени циљеви истраживања, теоријско и операционално одређење предмета 

истраживања, хипотетички оквир и примењен методолошки оквир.Посматрано са 

методолошког становишта истраживачки проблем је формулисан коректно, као и 

предмет истраживања, његови циљеви и задаци. Методе истраживања које је 



8 
 

кандидат примениосу сасвим примерене постављеном задатку. У уводном делу је 

такође приказана мотивација кандидата да се бави проблемом исламистичког 

тероризма у Нигерији и његовим узроцима. 

ДругопоглављеносинасловДруштвено-политичке прилике у Нигеријии 

подељено је на четири потпоглавља. Своје разматрање ситуације у Нигерији 

кандидат започиње изношењем основних података о овој великој афричкој земљи и 

њеном претколонијалном историјом. Посебну пажњу кандидат је, оправдано, 

посветио и ширењу ислама као нове религије на овом простору. У првом 

потпоглављу под насловом Ера колонијализма, кандидат описује генезу 

колонијалног статуса Нигерије од 19. века. Већ тада су, примећује кандидат, 

различите заједнице и области у овој земљи третиране од стране колонијалне управе 

на различите начине. Различита племена окупљена у границама једне државе вољом 

колонијалних сила већ тада су покушавала да обезбеде за себе што бољи положај. У 

другом потпоглављу, насловљеном Политичке партије у Нигерији кандидат 

представља партијски систем у овој земљи. Веома детаљно кандидат излаже генезу, 

главна идеолошка опредељења и циљеве као и активности најзначајнијих 

политичких странака у Нигерији. У трећем потпоглављу под називом Период 

независности кандидат представља кључне политичке поделе у независној Нигерији, 

као и њихове главне територијалне и етничке осе. Затим кандидат у посебном 

потпоглављу насловљеном Економски услови у Нигерији разматра привреду ове 

земље као и показатеље животног стандарда. 

У трећем поглављу своје докторске дисертације, под насловом 

Постколонијални систем власти као основа ескалације сукоба, кандидат Борис 

Бурсаћ најпре даје теоријско одређење постколонијализма као теоријске парадигме у 

друштвеним наукама. Након тога излаже своје аргументе у прилог тезе да је управо 

постколонијални статус Нигерије кључни узрок њене рањивости на исламистички 

екстремизам и ескалацију тероризма. 

Четврто поглавље носи наслов Улога религије и њен утицај на тероризам у 

Нигерији. У овом поглављу кандидат је изложио тезу да религија у Нигерији има 

улогу легитимизатора моћи. Упркос већинском муслиманском становништву, 

хришћанство и традиционалне афричке религије имају снажна упоришта у 

одређеним деловима земље, што религију чини једним од кључних фактора 
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политичке идентификације, и главном идеолошком потпором у политичким 

споровима. У корену ових сукоба, сматра кандидат, лежи узајамни страх – хришћана 

од мајоризације и наметања исламског шеријатског права на територији целе 

државе, а муслиманског од западњачког утицаја, чијим се носиоцима сматрају 

управо хришћани. Ово је током историје Нигерије као независне државе довело до 

неких исхитрених и проблематичних потеза са обе стране. Са друге стране, и међу 

муслиманским становништвом Нигерије постоји више различитих струја, које се 

међусобно не слажу у верским али и политичким питањима, што је довело до 

додатне пролиферације екстремистичких групација. 

У петом поглављу, под насловом Тероризам, екстремизам, борци за слободу 

посвећено је теоријском разликовању и појмовном одређењу ових појмова, као и 

њиховим међусобним релацијама. Осим тога, кандидат у овом поглављу разматра 

везу између савременог тероризма и процеса глобализације, смештајући га управо у 

концептуални оквир посколонијалне парадигме и на тај начин повезујући са 

централним истраживачким питањем свог рада. 

Шесто поглавље носи наслов Врсте исламистичког екстермизма у Нигерији и 

подељено је на четири потпоглавља. У њима кандидат Борис Бурсаћ најпре разматра 

разлику између сунитског и шиитског екстремизма, њихову генезу и главне носиоце, 

а затим своју пажњу посвећује мање познатим муслиманским заједницама попут 

Ахмадија и Кураниста. Као највећу безбедносну претњу када је реч о заједници 

сунитских муслимана, кандидат види рецепцију салафијских учења која се 

супротстављају вредностима модерне, видећи (оправдано) их као продукт Запада и 

претњу исламским традицијама и начину живота, али и проповедају џихад, схваћен 

као свети рат, као пут којим ислам треба да сачува свој особени идентитет. Шиитски 

муслимани, који према проценама у Нигерији има око пет милиона, представљају 

другу групацију из које се регрутују потенцијални терористи. Овај тип ислама добио 

је на популарности након успешно изведене Исламске револуције у Ирану 1979. 

године. Управо инспирисан овим догађајима настаје једна од значајнијих 

екстремистичких организација, Исламски покрет Нигерије, и то међу студентима 

њеног највећег универзитета. Заједница Ахмадија је део месијанског покрета 

пореклом из Индије, који је упориште у Нигерији стекао 1920-их година. Због својих 

учењеа, ова заједница је врло брзо ушла у сукоб са већинским муслиманским 

становништвом, што је повремено доводило до излива политичког насиља. Коначно, 
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кандидат представља и верске заједнице кураниста, који одбацују суну и кадисе као 

изворе исламског закона. 

Седми део рада носи наслов Актери исламског екстремизма у Нигерији и 

састављен је од седам потпоглавља. У сваком од њих кандидат представља по једну 

од организација које је издвојио као најзначајније носиоце екстремистичких струја 

описаних у претходном поглављу. Реч је о организацијама Исламски покрет 

Нигерије, Маитатсин/Кала Като, Изала, суфисти, Дарул ислам, Ахмадија и Ансару. 

Свака од ових групација има и своје политичке циљеве и у неким периодима је 

посезала за насиљем не би ли их остварила, констатује кандидат. 

У осмом поглављу, које носи наслов Терористичка организација Боко Харам 

као најутицајнији актер исламистичког тероризма у Нигерији кандидат кроз седам 

потпоглавља представља порекло ове организације, њену идеологију, лидере који су 

били на њеном челу, организациону структуру истратегију, поделе унутар 

организације. У оквиру посебног потпоглавља кандидат даје и своје објашњење 

настанка и еволуције Боко Харама, а овај сегмент рада закључује прегледом 

њихових насилних активности. 

ДеветидеорадасадржиЗакључаку комекандидатБорис 

Бурсаћсумирапретходноизнетеставове и констатује да је потврђена општа и све 

посебне хипотезе од којих се у раду пошло. 

Остварени резултати и научни допринос дисертације 

Методолошку основу овог рада чини теоријско истраживање које је у великој 

мери засновано на минуциозној анализи садржаја докумената, научне и стручне 

литературе еминетних домаћих и страних аутора, као и правних аката, стратешких 

докумената и извештаја који се односе на поједине аспекте предмета истраживања. 

Да би квалитетно истражила предмет истраживања свог докторског рада, 

кандидатБорис Бурсаћ је морао да пре свега конструише чврст и кохерентан 

категоријални апарат, односно да ослањајући се на постојећу научну литературу 

теоријски концептуализује појмове ектремизма и тероризма. Затим је било 

неопходно анализиратиразличите теоријске приступе појави и ширењу 

исламистичког екстремизма и тероризма у Нигерији, као и историјски и друштвено-

економски контекст у коме се ове појаве јављају и које погодују њиховој даљој 
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експанзији. Кандидат је показао темељно познавање рецентне научне литературе, 

разумевање различитих теоријских приступа као и научних метода 

Из наведеног произилази да је на основу теме, којом се као с предметом овог 

истраживања кандидат бавио, било неопходно поставити низ основних питања и 

пратећих потпитања, као што су пре свега: 

• Како се могу идентификовати и објаснити сви битни друштвено-

политички факторе који су утицали на настанак и развој екстремних 

исламистичких актера у Нигерији? 

• Да ли је колонијално наслеђе довело до настанка и развоја исламистичког 

екстремизма на терирорији Нигерије? 

• Какав утицај има револуционарна и радикална исламска идеологија на 

кључне актере екстремистичких и терористичких деловања у Нигерији? 

• Какав је интензитет и континуитет утицаја терористичких и 

екстремистичких организација које на овом простору делују? 

• Може ли се на основу тога предвидети односно прогнозирати даљи развој 

ситуације у Нигерији? 

и на њих свакако дати и ваљане одговоре, што је кандидат веома успешно и 

учинио. 

КомисијајеустановиладајекандидатБорис Бурсаћ, 

наосновукоректнодефинисаногпроблема, предмета, циљева и 

хипотезаистраживањаназадатутему, остварио у 

свомдокторскомрадуследећерезултате и научнидопринос: 

Кандидатјеизабраовеомазначајну и актуелнутемукоја у Србији није довољно 

истраживана и 

aргументованојеуказаонапотребудасенаједансвеобухватанначинобради 

екстремистичко и терористичко деловање у Нигерији као и његови кључни 

актери.Проширивање сазнања о екстремизму, верском фундаментализму, тероризму 

резултира у научном доприносу у виду аргументованог објашњења врста и актера 

исламског екстремизма у Нигерији почетком 21. века као последице колонијалног 

наслеђа и постколонијалног положаја ове државе у савременом свету. 

Највећи научни допринос докторске дисертације кандидатаБориса 

Бурсаћаогледа се управо у томе што она нуди објашњење појаве исламистичког 
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екстремизма и тероризма полазећи од теоријске парадигме која до сада није у 

научној литератури узимана у обзир. 

Друштвени допринос овог докторског рада огледа се у његовој практичној 

примени, односно примени његових резултата, која отвара могућност да се 

појединци заинтересовани за истраживање тероризма, терористичких организација, 

екстремизма, верског фундаментализма, кључнх актера и врста исламистичког 

екстремизма у Нигерији упознају ближе са овом тематиком. Сваки покушај да се ови 

феномени идентификују, санкционишу, спрече и зауставе представља изузетно 

значајан али и друштвено користан напор што ово истраживање чини пре свега 

актуелним, применљивим и оно што је најбитније оправданим. 

Комисија констатује да је у радупримарно коришћена референтна литература 

еминентних домаћих и страних аутора. Број цитата и приложени списак литературе, 

који броји 336 библиографских јединица – научних монографија и чланака, 

нормативних аката и стратешких докумената као и пробраних медијских извештаја – 

доприносе уверењу Комисије да је кандидат имао у свом раду богате 

документационе изворе и добро одабрану библиографску теоријску подршку. 

Опредељење кандидата да се у свом истраживању користи референтном домаћом и 

страном литературом и другим документима, као и избор релевантних метода 

истраживања учвршћује закључак Комисије о свеобухватно исправној и модерној 

методолошкој усмерености кандидата. 

 

5. Закључак Комисије 

Докторска дисертација Бориса Бурсаћа под насловом „Врсте и актери 

исламистичког екстремизма у Нигерији почетком 21. век”обрађује научно 

значајну и сложену проблематику, а постигнути резултати истраживања 

представљају запажен допринос у смислу ваљаног обухватања теме, с једне, и 

стварања могућности њеног даљег и дубљег сагледавања, с друге стране. 

На основу анализе и критичке оцене докторске дисертације, Комисија 

једногласно закључује следеће: 
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 Докторска дисертација под напред наведеним насловом је урађена у складу са 

усвојеним пројектом и одобрењем Наставно–научног већа Факултета 

политичких наука. 

 Докторска дисертација је резултат самосталног теоријског рада и спроведеног 

истраживања кандидата. У њој су систематизована и верификована постојећа 

научна сазнања о предмету истраживања и сазнања до којих се дошло 

спроведеним истраживањем. Она представља логичку и заокружену целину 

са свим неопходним елементима код овакве врсте писаних материјала, а 

посебно научних радова. 

 Докторска дисертација кандидата Бориса Бурсаћа представља темељну и 

систематску анализу узрока, врста и актера исламистичког екстремизма и 

тероризма у Нигерији, укључујући његову историјску генезу и појавне облике 

које узима у 21. веку. У том погледу, дисертација представља теоријски 

допринос политичким наукама, науци о безбедности, социологији, али и 

друштвеним наукама уопште. 

 Докторска дисертација је писана разумљивим, једноставним, стручним 

језиком, као и рецептивно-адекватним стилом. 

 Рад представља значајан научни допринос у образовно–васпитном смислу, 

као основа за даља истраживање у тој области. 
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6. Предлог Комисије 

На основу укупне и критичке оцене садржаја докторске дисертације, чланови 

Комисије једногласно оцењују да докторска дисертација кандидатаБориса 

Бурсаћапод насловом „Врсте и актери исламистичког екстремизма у Нигерији 

почетком 21. век”представља оригинално и вредно научно дело, настало 

самосталним истраживачким радом, и да као такво има довољну теоријску и 

практичну вредност да би могло бити јавно брањено. Имајући у виду значај 

истраживања и проблематике, резултате истраживања и изведене закључке, 

Комисија позитивно оцењује докторску дисертацију кандидатаБориса Бурсаћа под 

насловом „Врсте и актери исламистичког екстремизма у Нигерији почетком 21. 

век”и једногласно се опредељује да  

 

ПРЕДЛОЖИ 

 

1. Да Наставно-научно веће Факултета политичких наука Универзитета у 

Београду прихвати позитивну оцену докторске дисертације Бориса Бурсаћа под 

насловом „Врсте и актери исламистичког екстремизма у Нигерији почетком 21. 

век”и одреди Комисију за одбрану докторске дисертације. 

2. Да се стави на увид научној јавности оцењена докторска дисертација 

Бориса Бурсаћаи овај Извештај о оцени докторске дисертације да би се стекли сви 

услови за њену јавну одбрану. 

 

У Београду,    ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

22.фебруар2021. 

Проф. др Драган Симић 

 

Проф. дрДрагана Коларић 

 

Проф. др Ивана Дамњановић 


