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 23. Мма 2019. године именована је Комисија за оцену докторске
дисертације кандидатa Владислава Стефановића, под насловом „Утицај тероризма
на безбедност у региону Западног Балкана”, у саставу:

1. Проф. др Драган Симић
2. Проф. др Драган Симеуновић, ментор
3. Проф. др Желимир Кешетовић (Факултет безбедности)
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
Кандидат Владислав Стефановић рођен је 1972. године у Београду. Диплому
дипломираног политиколога за међународне односе стекао је на Интернационалном
факултету из Новог Пазара, након чега је у Београду уписао мастер студије, модул
Студије мира на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Године
2012. уписао је докторске студије на Факултету политичких наука (Међународне и
европске студије). Током свих нивоа студија активно је учествовао у раду бројних
организација, укључујући и удружења грађања чији је и оснивач. Професионалну
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каријеру остварује у Градској општини Вождовац, радећи на пословима одбране и
безбедности, који између осталог захтевају израду плана одбране. Присуствовао је
бројним семинарима који се односе на безбедност и на примену Закона о одбрани и
Закона о тајности података.
Објављени радови
Владислав Стефановић, „Улога религије у сукобима: покретач или катализатор
сукоба“, Годишњак Факултета политичких наука, Год. XII, Бр. 20, децембар 2018
стр. 87-108
2. Основни подаци о дисертацији
Докторска дисертација „Утицај тероризма на безбедност у региону Западног
Балкана” кандидата Владислава Стефановића обухвата 377 страна стандардног
формата. Рад је подељен на шест дело. Први део обухвата Увод (стр. 1-14), у другом
делу кандидат конструише категоријални апарат кроз три поглавља: Појам
безбедности и регионална безбедност (стр. 15-26); Безбедносни изазови, ризици и
претње (стр. 27-36) и Појам тероризма, историјат и класификација (стр. 37-65).
Трећи

део

рада

обухвата

поглавља

Настанак

и

развој

исламистичких

терористичких организација (стр. 66-97); Савремени исламистички тероризам (стр.
98-129); Појава тероризма у региону Западног Балкана (стр. 130-167) и Постојеће
терористичке и екстремистичке организације на Западном Балкану (стр. 168-210).
У четврти део рада кандидат је сместио поглавља Политика безбедности држава
Западног Балкана (стр. 211-264) и Национална стратегија држава Западног
Балкана у борби против тероризма (стр. 265-301). Пети део рада чине два поглавља:
Сарадња држава Западног Балкана у супротстављању ризицима и претњама од
тероризма (стр. 302-312) и Мултилатерални облици сарадње држава Западног
Балкана (стр. 313-343). У шестом делу рада налазе се Закључна разматрања (стр.
344-351). Поглавља су систематично подељена на већи број потпоглавља, чиме је
учвршћена структура и олакшано читање рада. Списак коришћене литературе
заузима 25 страна (стр. 352−378).
Докторска дисертација представља заокружену логичку целину у научном,
стручном и методолошком смислу.
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Увидом у евиденцију Факултета политичких наука и Универзитетске
библиотеке „Светозар Марковић” у Београду, утврђено је да до сада није брањена
докторска дисертација под тим насловом.

2. Предмет и циљ дисертације
Предмет истраживања у докторској дисертацији „Утицај тероризма на
безбедност у региону Западног Балкана” кандидата Владислава Стефановића су
узроци настанка тероризма на овим просторима, фазе његовог развоја и облици
испољавања у савременој историји Западног Балкана. Истраживање обухвата и друге
факторе који су утицали или утичу на тероризам на Западном Балкану, као и
актуелни тренутак ове појаве и њен непосредан утицај на безбедност у региону, као
и могући начини превазилажења негативног утицаја тероризма по безбедност у
региону Западног Балкана.
Кандидат се определио за истраживање утицаја тероризма на безбедност
Западног Балкана, о чему до сада у нашој научној литератури није било
свеобухватне студије, мада су поједини сегметни предмета истраживања већ
описани. У средишту пажње докторског рада кандидата Владислава Стефановића је
историјски развој и тренутно деловање терористичких организација у земљама
Западног Балкана, као и њихова безбедносна политика и стратегије за борбу против
тероризма. Просторно одређење предмета истраживања кандидат је одредио у
складу са у научним, али и политичким круговима широко прихваћеним схватањем
Западног Балкана као региона који обухвата Србију, Босну и Херцеговину,
Републику Северну Македонију, Црну Гору и Хрватску.
Кандидат се определио да за предмет истраживања своје докторске дисертације
узме комплексну тему, која је до сада само делимично истраживана у нашој науци, а
никада овако свеобухватан начин. Из увида у урађену дисертацију Комисија
закључује да је кандидат при обради ове теме успешно пребродио бројне потешкоће
те да је с аналитичким даром и истраживачким ентузијазмом приступио
истраживању утицаја тероризма на безбедност Западног Балкана. Кандидат је у свом
раду обрадио терористичке претње и могуће одговоре на њих у свим државама
Западног Балкана, и изложио логички исправно изведене импликације своје анализе.
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Научни циљ истраживања кандидата Владислава Стефановића јесте научна
дескрипција одредница тероризма као безбедносног изазова за регион Западног
Балкана, описивање узрока настанка и развоја тероризма у региону као целини. У
оквиру тога кандидат је приказао и односи међу појединим државама региона, као и
њихове односе са земљама изван Западног Балкана, те утицај глобалног тероризма
на регионалну безбедносну ситуацију. Током истраживања кандидат повремено
излази из оквира научне дескрипције и прелази у научну класификацију, како би што
прецизније дефинисао све битни елементе за објашњење овог феномена. Теоријски
циљ истраживања је утврђивање теоријско-сазнајних критеријума за изналажење и
вредновање концепцијских полазишта и адекватних модела дефинисања суштине и
карактера безбедносних изазова глобалног тероризма у региону Западног Балкана,
како би се јасније могла сагледати и схватити сва сложеност овог проблема.
Друштвени циљ истраживања кандидата Владислава Стефановића односи се на
скретање пажње на феномен који постоји не само на Западном Балкану него и у
неким другим деловима света, где је ислам доминантна религија, или регионима где
је насељен значајан број муслимана. Полазећи од реалности веза Западног Балкана
са државама Блиског истока и чињенице да се не сме искључити могућност
интерактивног односа појединих екстремистичких исламистичких елемената с
наших простора са истомишљеницима из блискоисточних арапских и муслиманских
земаља, као и чињенице да је до таквих контаката већ долазило, стицање нових
сазнања у вези с тим могло би да буде веома корисно, и то не само из научног угла,
тако да се је друштвени циљ истраживања кандидата да ову проблематику
прибилижи што ширем аудиторијуму.
У свом истраживању кандидат је дошао до низа иновативних закључака,
изложених прегледним и јасним научним стилом. Вишеструка сложеност предмета
научног проучавања захтевала је од кандидата детаљно изучавање његове структуре,
као и специфично проучавање других, такође комплексно структурираних феномена
који су разноликим међусобним везама и односима условно обједињени у једну
динамичку појаву.
У складу са оваквим, динамичким одређењем предмета истраживања кандидат
се одлучио да примени адекватне методе за њено проучавање. На тај начин,
резултати његовог истраживања огледају се у стицању нових сазнања, уз помоћ
којих је могућ допринос решавању актуелних проблема везаних за практичну
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делатност надлежних органа у супротстављању тероризму у региону Западног
Балкана. Стечена сазнања доприносе дефинисању одређених смерница и правила за
рад надлежних органа.

3. Основне хипотезе од којих се полазило у истраживању
У својој докторској дисертацији кандидат Владислав Стефановић пошао је од
основне хипотезе која гласи:
Поједине муслиманске организације у региону Западног Балкана припадају
међународној терористичкој мрежи и да ће усмерити терористичке нападе и ка
државама Западног Балкана
Ову хипотезу кандидат је разложио на низ посебних хипотеза:
1. Од почетка ратова на Балкану, формирају се терористичке организације и
организације које промовишу религијски фундаментализам и екстремизам,
сарађујући са другим организацијама изван овог региона. Завршетком
ратова, значајан број поменутих организација наставља са радом и појачава
своје активности након низа терористичких напада почев од септембра
2001. године. Након 2001. године, Западни Балкан у све већој мери постаје
значајан регион за глобалну терористичку мрежу, што у великој мери
угрожава безбедност овог региона.
2. Услови у којима је дошло до појаве исламистичког тероризма у региону
Западног Балкана, последица су политичких, друштвених, верских и
економских проблема насталих током XX века. Политички и друштвени
услови на Западном Балкану, као и верски, економски и национални елемент,
утицали су на настанак терористичких организација и екстремних
исламистичких група у XX веку. Оружани и политички сукоби током
деведесетих година XX века, погодовали су развоју исламистичког
екстремизма и тероризма.
3. Војна интервенција Совјетског Савеза у Авганистану од 1979. до 1989.
године представљала је прекретницу за развој исламистичког тероризма.
Исламистичке организације које су деловале пре рата у Авганистану,
деловавале су самостално без обједињене командне структуре. Након
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завршетка рата у Авганистану, исламистичке терористичке организације
стекле су финансијски, кадровски и технички капацитет.
4. На простору Западног Балкана настају организације које делују у саставу
глобалне терористичке мреже. Западни Балкан има организовану и развијену
терористичку мрежу, која делује као засебни терористички центар у
саставу глобалне терористичке мреже. Глобална терористичка мрежа
сарађује и има контролу над терористичким организацијама на Западном
Балкану. Муслимански верски ауторитети су кроз оснивање верских
доктринарних школа, регрутовали велики број екстремиста који су
уточиште пронашли на Западном Балкану. Појава вахабизма додатно је
подстакла екстремно понашање муслимана.
5. Државе Западног Балкана препознају изазове, ризике и претње по безбедност
од исламистичког тероризма у овом региону. Регион Западног Балкана
представља погодно тле за регрутовање и обучавање терориста. Системи
безбедности поменутих држава у највећој мери су усмерени ка елиминисању
терористичких претњи. Стратегије националне безбедности ових држава
препознају тероризам као једну од највећих безбедносних претњи.
6.

У борби против тероризма неопходна је међусобна сарадња

држава Западног Балкана, као и сарадња поменутих држава са УН и другим
међународним организацијама. По завршетку ратова на простору бивше
СФРЈ, државе Западног Балкана приступиле су војној сарадњи и реформи
сектора безбедности, како би предупредиле дестабилизацију региона и
отклониле безбедносне изазове и претње. Регионалне иницијативе држава на
Западном Балкану у борби против тероризма, у сарадњи са међународним
организацијама, допринеле су стабилизацији региона.
Побројане посебне хипотезе представљају истраживачки оквир у оквиру ког
је кандидат верификовао научна сазнања о тероризму као безбедносној претњи
региону Западног Балкана. Истовремено, кандидат је успео да кроз непосредно
истраживање, на основу доступне научне, стручне и друге расположиве грађе
систематизује и допуни досадашња сазнања по том основу.
Комисија констатује да је кандидат научно потврдио како своје основне
хипотезе тако и из њих изведене посебне хипотезе што указује на ваљан
истраживачки приступ.
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Комплексност предмета истраживања и хипотетичког оквира изискивали су
коришћење великог броја општих научних и основних посебних метода, као и
комбиновање приступа и методских поступака. Кандидат је пошао од интегралносинтетичког правца теоријско-методолошког приступа, чиме се не одбацује ниједан
теоријско-методолошки правац, већ се врши синтеза научно-методолошких сазнања.
Од општенаучних метода, кандидат се определио да користи хипотетичкодедуктивну методу, статистичку методу и методу моделовања, као методе које у
највећој мери одговарају предмету истраживања, док је за прикупљање података
користио методу анализе садржаја.

4. Кратак опис садржаја дисертације
Докторска дисертација кандидата Владислава Стефановића на тему „Утицај
тероризма на безбедност у региону Западног Балкана” структурно је подељена
шест делова, у оквиру који, поред увода и закључних разматрања, обухватају
једанаест поглавља и библиографију. Свако поглавље се дели на више потпоглавља,
од којих су нека даље разложена на одељке.
Први део рада садржи Увод, у коме је, посматрано са методолошког
становишта, проблем формулисан коректно, као и предмет истраживања, његови
циљеви и задаци, друштвени и научни значај истраживања. У овом делу рада
каднидат излаже свој хипотетички оквир, а одређене су методе истраживања које су
сасвим примерене постављеном задатку и утврђен значај и научна оправданост
одабраног предмета истраживања.
Други део рада обухвата три поглавља у којима кандидат Владислав
Стефановић формира категоријални апарат којим ће се даље у раду служити. Прво
поглавље носи наслов Појам безбедности и регионална безбедност. У њему, кроз
два потпоглавља, кандидат приказује прво значај који концепт безбедности има у
савременим друштвеним, а пре свега политичким наукама, а затим даје детаљан
преглед различитих дефиниција безбедности које се могу наћи у рецентној домаћој и
страној научној литератури о овом питању. Осим тога, кандидат у оквиру овог
поглавља разматра и концепт регионалне безбедности, приказавши, методолошки
исправно, пре тога и различита могућа одређења самог појма региона. Овај сегмент
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рада садржи и историјат регионалног организовања, као и преглед регионалних
безбедносних организација.
Друго поглавље насловљено је Безбедносни изазови, ризици и претње.
Кандидат је овај део рада поделио на два потпоглавља. У првом од њих излаже
различите теоријске концептуализације безбедносних изазова, ризика и претњи
савременој науци, док у другом потпоглављу представља најчешће класификације
ових појмова, као и њихов међусобни однос. У трећем поглављу, под насловом
Појам тероризма, историјат и класификација, кандидат Владислав Стефановић
кроз четири потпоглавља излаже проблеме дефинисања сложених појмова уопште,
па тако и појма тероризма, задржавајући се нарочито на оним факторима који
отежавају постизање једне општеприхваћене дефиниције тероризма. Коначно, он
издваја најчешће дефиниционе елементе и наводи аргументе због чега се определио
за ону дефиницију тероризма коју сматра најадекватнијом. Затим, у посебном
потпоглављу представља историјат тероризма, при чему су неке од његових претеча
издвојене у засебан одељак. Последње потпоглавље у оквиру овог дела рада
кандидат је посветио класификацијама тероризма, почевши од одређивања
различитих

класификационих

критеријума,

а

након

тога

представљајући

најзначајније класификације: према циљној оријентацији, према средствима и
методама и према типу актера. На овај начин кандидат је успешно заокружио
категоријални апарат, који је у наставку рада доследно користио.
Трећи део рада садржи четири поглавља. Четврто поглавље, Настанак и развој
исламистичких терористичких организација, подељено је на три потпоглавља у
којима кандидат прво описује политичку ситуацију на Блиском истоку након Другог
светског рата, затим ситуацију на том поднебљу после рата у Авганистану, у
периоду у коме настају глобалне терористичке организације, и коначно, деловање
глобалних терористичких организација након 2001. године, при чему, у складу са у
науци преовлађујућим мишљењем, напад на Сједињене Америчке Државе 11.
септембра те године идентификује као вододелницу како у деловању исламистичких
терориста тако и у одговору држава на тероризам.
Пето поглавље насловљено је Савремени исламистички тероризам. У њему
кандидад кроз два потпоглавља представља идеолошке основе исламистичког
тероризма данас, почевши, методолошки коректно, од анализе основних поставки
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верски фундираног тероризма, чији је представник и исламистички тероризам. Да би
на задовољавајући начин објаснио основне поставке савремене исламистичке
идеологије и њених различитих струја, кандидат Владислав Стефановић излаже
основне постулате и сукобе у оквиру ислама, почевши од настанка ове религије и
деловања њеног оснивача, преко сукоба око његових наследника, а закључно са
анализом односа сунитског и шиитског ислама у савремено доба.
Шесто поглавље носи наслов Појава тероризма у региону Западног Балкана.
Овај део рада подељен је на три потпоглавља. У првом од њих, кандидат разматра
тероризам у овом региону у првој половини двадесетог века, када се у региону
појављују прве терористичке организације које су у значајној мери биле усмерене ка
остваривању сепаратистичких тежњи, али било је и идеолошк и религијски
фундираних организација. Кандидат с правом указује на чињеницу да је тешко
одредити јасну поделу терористичких организација на Западном Балкану у овом
периоду према програмским циљевима, јер су различите организације неретко
истовремено стремиле остварењу већег броја међусобно врло различитих циљева, те
су њихови мотиви имали често и етно-сепаратистичку, и религијску и идеолошку
компоненту.

Као

кључну

друштвено-историјску

детерминанту

настанка

и

профилисања ових организација кандидат Владислав Стефановић с правом издваја
Берлински конгрес и његове последице, а након тога даје преглед организација које
су у региону деловале у назначеном периоду. Друго потпоглавље посвећено је
деловању терористичких организација у СФРЈ, која се територијално готово у
потпуности поклапа са данашњим одређењем Западног Балкана (изузимајући
Словенију), и коначно, обрађује развој терористичке мреже на подручју Западног
Балкана у периоду након 1990. године.
У

седмом

поглављу,

које

носи

наслов

Постојеће

терористичке

и

екстремистичке организације на Западном Балкану кандидат у посебним
потпоглављима обрађује организације које делују на Косову и Метохији, у
централној и северној Србији, у Босни и Херцеговини, у Македонији, Црној Гори и
Хрватској. Кандидат се у овом делу рада не задржава на пуком набрајању
организација и опису њиховог деловања, већ аналитички сагледава и њихове идејне
поставке, програм и циљеве, као и њихове међусобне везе, али и релације са
глобалним терористичким мрежама.
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У четвртом делу рада кандидат у два поглавља разматра одговоре држава
Западног Балкана на терористичке претње. Осмо поглавље насловљено је Политика
безбедности држава Западног Балкана и подељено је на три потпоглавља. У њима
канидат полази од геостратешког и геополитичког положаја Западног Балкана као
кључне детерминанте безбедности региона, а затим у посебним потпоглављима
разматра системе и стратегије националне безбедности држава Западног Балкана. У
деветом поглављу, под насловом Национална стратегија држава Западног Балкана
у борби против тероризма, кандидат, симетрично анализи изложеној у претходном
поглављу, даје преглед и анализу релевантних стратешких докумената, при чему је
свакој држави посвећено посебно потпоглавље.
Пети део рада посвећен је регионалној сарадњи у борби против тероризма, и
садржи два поглавља. Десето поглавље, које носи наслов Сарадња држава Западног
Балкана у супротстављању ризицима и претњама од тероризма, подељено је на два
потпоглавља. Кандидат Владислав Стефановић у првом од њих разматра природу
терористичке претње у региону, констатујући, на основу анализе изнете у
претходним поглављима, да тренутно највећу претњу по безбедност региона
представља исламистички тероризам, имајући у виду да у земљама Западног Балкана
делује велики број екстремистичких организација које могу посегнути за насиљем
као начином да остваре своје политичке циљеве. У другом потпоглављу у оквиру
овог дела рада кандидат приказује и модалитете билатералне сарадње држава
региона у борби против тероризма. Ова сарадња се, констатује кандидат, одвија пре
свега редовним контактима дипломатских представника, али и на састанцима на
највишем државном нивоу, које сматра у овом погледу нарочито значајним.
Једанаесто поглавље, под насловом Мултилатерални облици сарадње држава
Западног Балкана, кандидат започиње увидом да наслеђе ратова 1990-их година и
нека још увек нерешена међудржавна питања повремено отежавају директну
билатералну сарадњу, због чега је значај различитих облика мулитилатералне
кооперације у борби против тероризма још већи. У два потпоглавља кандидат
анализира, прво, сарадњу држава Западног Балкана са Уједињеним нацијама на
плану супротстављања тероризму, а затим и регионалне иницијативе које су на овом
подручју покренуте.
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Шести део рада садржи Закључна разматрања у којима кандидат Владислав
Стефановић сумира у претходним поглављима изнете ставове.
5. 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 истражио предмет истраживања свог докторског рада,
кандидат Владислав Стефановић је морао да пре свега конструише чврст и
кохерентан категоријални апарат, односно да ослањајући се на постојећу научну
литературу теоријски концептуализује појмове безбедности уопште, као и
регионалне безбедности, безбедносних изазова, ризика и претњи, као и појам
тероризма. Затим је било неопходно анализирати историјат и модалитете деловања
савременог исламистичког тероризма, који као глобални феномен и те како има
утицаја на организацију и деловање екстремистичких и терористичких група на
подручју Западног Балкана. У централним деловима своје докторске дисертације
кандидат је предмету свој истраживања приступио на два начина, која су оба била
неопходна да би се сагледали сви аспекти одабраног предмета истраживања

-

хронолошки, пратећи настанак и еволуцију терористичких организација у региону
од почетка двадесетог века и компаративно, анализирајући стање у свакој од држава
региона понаособ и међусобно их поредећи.
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:
 Шта се у савременој научној литератури подразумева под појмом
безбедности, и на које се све начине овај генерални концепт конкретизује у
облику регионалне безбедности
 Како се у савременој науци дефинишу безбедносни изазови, ризици и претње,
какав је међусобни однос ових појмова и њихове класификације
 Шта се данас у научним круговима подразумева под тероризмом и према
којим критеријумима се ова појава може класификовати
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 Каква је идејно-идеолошка потка савременог исламистичког тероризма као
глобалног феномена и који су механизми његовог деловања
 Какав је и колики утицај глобалних терористичких мрежа на формирање и
деловање локалних екстремистичких и терористичких група
 Како је тероризам у региону Западног Балкана еволуирао од својих почетака у
првој половини двадесетог века до данас
 Које су организације данас активне у региону
 Какав је нормативни и оперативни одговор држава Западног Балкана на
терористичку претњу
 Којим се све каналима успоставља регионална сарадња у домену борбе
против тероризма
и на њих свакако дати и ваљане одговоре, што је кандидат веома успешно и
урадио.
Комисија је установила да је кандидат Владислав Стефановић, на основу
коректно дефинисаног проблема, предмета, циљева и хипотеза истраживања на
задату тему, остварио у свом докторском раду следеће резултате и научни
допринос:
Кандидат је изабрао веома значајну и актуелну тему која је у Србији мало
истраживана и aргументовано је указао на потребу да се на један свеобухватан
начин, укључујући и компаративни приступ, обради тероризам као претња
регионалној безбедности Западног Балкана. Највећи научни допринос докторске
дисертације кандидата Владислава Стефановића огледа се управо у екстензивном
приказу и компаративној анализи система националне безбедности, стратегија
националне безбедности и националних стратегија борбе против тероризма у
државама Западног Балкана.
Нарочито је значајно указивање кандидата на модалитете међународне сарадње
држава региона на плану борбе против тероризма, то јест на начине на које се
билатерална сарадња и мултилатерална сарадња кроз међународне организације, пре
свега Уједињене нације и регионалне иницијативе допуњавају, чинећи напоре у
супротстављању тероризму на подручју Западног Балкана ефикаснијим.

12

Комисија констатује да је у раду примарно коришћена референтна литература
еминетних домаћих и страних аутора. Број цитата и приложени списак литературе,
који броји 369 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.

6. Закључак Комисије
Докторска дисертација Владислава Стефановића под насловом „Утицај
тероризма на безбедност у региону Западног Балкана” 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:
 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 Владислава Стефановића представља темељну и
систематску компаративну анализу утицаја тероризма на безбедност Западног
Балкана, из историјске и компаративе перспективе, и има низ особина
озбиљно обрађеног докторског темата. У том погледу, дисертација
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представља теоријски допринос политичким наукама, науци о безбедности,
али и 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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7. Предлог Комисије
На основу укупне и критичке оцене садржаја докторске дисертације, чланови
Комисије једногласно оцењују да докторска дисертација кандидата Владислава
Стефановића под насловом „Утицај тероризма на безбедност у региону Западног
Балкана” 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 кандидата Владислава Стефановића под насловом
„Утицај тероризма на безбедност у региону Западног Балкана” и једногласно се
опредељује да

ПРЕДЛОЖИ

1. Да Наставно-научно веће Факултета политичких наука Универзитета у
Београду прихвати позитивну оцену докторске дисертације Владислава Стефановића
под насловом „Утицај тероризма на безбедност у региону Западног Балкана” и
одреди Комисију за одбрану докторске дисертације.
2. Да се стави на увид научној јавности оцењена докторска дисертација
Владислава Стефановића и овај Извештај о оцени докторске дисертације да би се
стекли сви услови за њену јавну одбрану.

У Београду,

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

28. јула 2019.
Проф. др Драган Симић

Проф. др Драган Симеуновић

Проф. др Желимир Кешетовић
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