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Наставно-научном већу Факултета политичких наука 

Универзитета у Београду 

 

 

 

 Одлуком Наставно-научног већа Факултета политичких наука Универзитета 

у Београду од 10. октобра именована је Комисија за оцену и одбрану докторске 

дисертације Сање Клисарић под насловом „Жене терористи од 1979. године до 

2016. године”, у саставу: проф. др Драгана Коларић, проф. др Драган Симеуновић 

и доц. др Вера Арежина. 

 Комисија је прегледала и оценила наведени докторски рад и на основу 

основу мишљења свих њених чланова подноси Наставно-научном већу Фалултета 

политичких наука Универзитета у Београду следећи 

 

 

 

Реферат о завршеној докторској дисертацији 

 

 

1. Основни подаци о кандидату 

 

Кандидаткиња Сања Клисарић рођена 1982. године у Београду. Након 

основне школе и гимназије завршила Филолошки факултет и мастер студије на 

Факултету политичких наука. Од 2013. године до 2018. године запослена je у 

Влади РС као саветница. Ауторка је два романа, две збирке поезије и збиркe 

бајки, а 2018. године одржала је и самосталну изложбу слика у Београду. 

 

Објављени радови: 

У области тероризма кандидаткиња је објавила три рада у научном 

часопису Култура полиса и то: 

 „Политички лидери као гуруи политичке магије“, Култура полиса, 

бр.32, година 14, Нови Сад, 2017. 
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 „Ислам као параван политике терора“, Култура полиса, бр.33, година 

14, Нови Сад, 2017. 

 „Четири примера жена терориста“, Култура полиса, бр.36, година 15, 

Нови Сад, 2018. 

Сања Клисарић је, како се види из биографије током свог школовања и рада 

била у прилици да стекне потребна знања из политичких наука, безбедности и 

делатности међународних организација, што јој је, поред обављања веома 

сложених послова, било од велике помоћи приликом израде докторске 

дисертације. 

Комисија констатује да кандидат испуњава све Законом о универзитету и 

статутом Факултета за политичке науке предвиђене услове за одбрану докторске 

тезе на Факултету за политичке науке. 

 

2. Основни подаци о докторској дисертацији 

 

Докторска дисертације кандидаткиње Сање Клисарић на тему „Жене 

терористи од 1979. године до 2016. године”, има по обиму 273 стране од којих 

деветнаест страна заузима списак литературе. 

Поред Увода дисертација садржи још четири поглавља и Закључна 

разматрања. Друго поглавље носи наслов Терористичке организације у којима су 

жене учесници у периоду од 1979. године до 2016.године; треће Жене у 

самоубилачком тероризму у периоду од 1979. године до 2016. године; четврто 

поглавље Разлози за приступање жена терористичким организацијама у коме 

су обрађени и мотиви жена за приступање терористичким организацијама у улози  

бомбаша самоубица, а пето поглавље насловљено је Даље тенденције 

тероризма у ком су жене актери. Поглавља су даље подељена на више 

потпоглавља и мањих тематских целина. 

Докторска дисертација Сање Клисарић представља заокружену целину у 

научном, стручном и методолошком смислу. Текст дисертације обогаћен је 

неопходном ваљаном агрументацијом. Основна полазишта заснована су на 

обимној литератури, а у раду се кандидаткиња позива и упућује на разноврсне и 

бројне изворе. Приликом израде докторске дисертације, кандидаткиња је 

користила монографије, научне и стручне радове великог броја домаћих и страних 

аутора, извештаје и релевантне акте међународних организација која се односе на 

предмет истраживања. 
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Увидом у евиденцију Факултета за политичке науке и Универзитетске 

библиотеке утврђено је да до сада у нас није брањена докторска дисертација под 

тим насловом. 

 

3. Предмет и циљ дисертације 

 

Предмет истраживања докторске дисертације кандидаткиње Сање 

Клисарић јесу мотиви, услови и околности у којима су жене узеле учешћа у 

тероризму у периоду од 1979. године до 2016. године. У предмет истраживања 

спадају се психолошки, економски, социјални и политички проблеми који доводе 

до активирања жена у тероризму као и последице њихове партиципације у 

терористичким организацијама у овом периоду. Самим тим, предмет истраживања 

обухвата и терористичке организације у назначеном временском периоду у којима 

су жене биле чланови, те утицај жена и допринос развоју тероризма и идеологија 

терористичких организација. Предмет истраживања су и мотиви, услови и 

околности у којима су жене преузеле улоге у тероризму у периоду од 1979. године 

до 2016. године, као и анализа и класификовање узрока који доводе до 

учествовања жена у тероризму, те у складу са тим и проналажење могућих 

предлога за осујећење и сузбијање ове појаве.  

Предмет истраживања произилази из проблема истраживања и 

представља његову конкретизацију. У овом случају предмет истраживања су 

узроци који су довели до приступања жена тероризму у временском периоду који 

је назначен истраживањем, као и утицај који су жене терористи имале на развој и 

еволуцију тероризма у периоду од 1979. године до 2016. године. 

Полазећи од постојећих научних сазнања, кандидаткиња је у свом раду 

истражила деловање жена терориста у периоду од 1979. године до 2016. године и 

терористичких напада у којима су учествовале; анализирала историјски и 

политички контекст у коме су жене терористи деловале у овом временском 

периоду; мотивационе факторе и узроке за приступање жена терористичким 

организацијама у посматраном периоду; њихове улоге у терористичким 

организацијама; циљеве терористичких организација у којима су жене учеснице; 

безбедносне пропусте који су омогућили успешност терористичких акција у којима 

су учествовале жене; разлоге због којих терористичке организације укључују жене 

у своје редове; проучила еволуцију тероризма на основу инволвираности жена у 

терористичке акције у периоду од 1979. године до 2016. године, као и друштвене 

последице које су оставиле жене терористи у овом временском периоду. Имајући 

у виду све поменуто, кандидаткиња је поставила основно истраживачко питање: 

„Који су разлози за укључивање жена у терористичке акције у периоду од 1979. 



4 
 

године до 2016. године, те да ли је укљученост жена у терористичке акције у 

периоду између 1979. године и 2016. године доказ драматичне еволуције 

тероризма?“  Такође, у истраживању је остварена намера да се одговори на 

још једно истраживачко питање које гласи: „Могу ли се на основу овог 

истраживања донети научна предвиђања о даљем порасту броја жена терориста 

и у будућности?“ 

Научни циљеви овог истраживања су научна дескрипција и научна 

класификација терористичких напада чији су актери жене у задатом временском 

периоду. 

Научни циљ рада је и пружање научних објашњења (експликација) на 

основу чињеница у раду. Наглашавање узрока који доводе до учествовања жена у 

нападима је изнето како би када се у пракси уоче могли да позову на опрез и 

осујете. 

Поред намере рада да се кроз научни преглед дође до теоријских поставки 

на основу којих у пракси тероризам може што више да се сузбије, циљ 

дисертације је научна предикција на основу које би могло да се предвиди 

терористичко делање извесних профила женских особа у датим околностима, те у 

складу са тим и спрече планиране активности тог типа.  

Друштвени циљ је остварен на основу предлога по којима би се тероризам 

посебно укључујући жене као актере сузбио. Друштвени циљ ове дисертације је 

идентификација проблема након чега би проблем могао у пракси да буде спречен 

и сузбијен, те је ово истраживање учињено практично оправданим, актуелним и 

примењивим у реалности. Практичан циљ овог истраживања је указивање 

оперативцима, професионалцима, интелектуалцима и стручњацима из 

безбедносних служби и других надлежних државних органа на знакове који би 

требало да им скрену пажњу на показатеље који доводе до оних жена које би 

могле бити актери терористичких напада, те би финални циљ био сузбијање и 

искорењавање тероризма као претње човечанству по мир и безбедност у свету. 

 

4. Основне хипотезе од којих се полазило у истраживању 

 

У складу са предметом и циљем истраживања, кандидаткиња је 

дефинисала општу хипотезу, три посебне и седамнаест појединачних хипотеза. 

 

Општа хипотеза 
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У периоду од 1979. године до 2016. године жене су све агресивнији и 

интензивнији фактор у терористичким организацијама и нападима који су 

изведени од стране терористичких организација што је одраз немоћи 

човечанства да спроведе мир и сопствене циљеве хуманим путем без сукоба и 

оружаних напада. У таквој констелацији, жене теорористи су по мир и 

безбедност у свету погубан фактор чијем јачању се треба супротставити. 

Како би се методе супростављања успоставиле, неопходно је феномен жена 

терориста што детаљније истражити, а ово истраживање се тиме бави у 

периоду периоду од 1979. године до 2016. године. 

Овако постављена генерална хипотеза даље је развијена на следеће битне 

посебне и појединачне хипотезе: 

 Посебне хипотезе 

Прва посебна хипотеза 

 У периоду од 1979. године до 2016.године жене су показале све 

интензивније учествовање у тероризму. 

 Прва  појединачна хипотеза 

До краја двадесетог века свет није био суочен са снагом коју са собом носи 

садашњи тероризам. 

 Друга појединачна хипотеза 

У периоду од 1979. године до 2016.године учествовањем у терористичким 

акцијама у одређеним културним срединама жене демонстрирају свој 

идентитет кроз овај вид експонирања као сопствену сврху. 

 Трећа појединачна хипотеза 

Од краја 20. века све је теже препознати које жене су реална претња. 

 Четврта појединачна хипотеза 

Имајући у виду све већу фреквентност терористичких напада које изводе 

или организују жене, као и читавих терористичких организација које 

предводе жене, жене терористи су добиле ново поглавље како у еволуцији 

цивилизације, тако и у науци о безбедности. 

 Пета појединачна хипотеза 

Како се број жена у тероризму све више повећава у периоду од 1979. 

године до 2016. године жене су почеле да преузимају улогу актера ратне 

бруталности, те долази до рушења стереотипа о женама. 

 Шеста појединачна хипотеза 
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Нарастањем тероризма нараста и број жена које имају учешћа у 

терористичким организацијама. 

Друга посебна хипотеза 

Тероризам је еволуирао у периоду од 1979. године до 2016.године. 

 Прва појединачна хипотеза 

Појава све већег броја жена у тероризму указује на еволуцију тероризма. 

 Друга појединачна хипотеза 

Чињеница да стално напредује и увећава се у својим циљевима указује да 

еволиура. 

 Трећа појединачна хипотеза 

С обзиром да се тероризму прикључују и  образоване жене,  често високог 

материјалног статуса, то потврђује његову експанзију. 

Трећа посебна хипотеза 

 Жене актери напада су манипулативни инструмент тероризма. 

 Прва појединачна хипотеза 

Улога жене као терористе је практични пример имплементације 

терористичке логике као доминирајуће у односу на сваки други принцип који 

би могао да карактерише жену. 

 Друга појединачна хипотеза 

Жене у тероризму су жртве менталне манипулације као основног метода 

терористичке психологије у формирању регрута за своје циљеве. 

 Трећа појединачна хипотеза 

Значајан број жена учесница у терористичким акцијама нису имале јасну 

слику о ономе шта се заправо дешава. 

 Четврта појединачна хипотеза 

Извесан број жена приступа терористичким акцијама као последица само 

религијске занесености. Убеђене у своју дужност према богу у кога верују, 

испуњавају је тероризмом. 

 Пета појединачна хипотеза 

Жене често врше терористичке нападе из освете као јединим мотивом. 

 Шеста појединачна хипотеза 



7 
 

Неке жене су уласком у брак биле приморане да приступе терористичким 

одредима што су сазнале након ступања у брак. Неприхватање је било било 

кажњиво смрћу. 

 Седма појединачна хипотеза 

Одређен број жена приступа тероризму под притиском породице и у намери 

да сперу лош глас о породици. 

 Осма појединачна хипотеза 

Постоје жене које су насилно укључене у тероризам: насиљем, силовањем, 

претњама, злостављањем, па им је то заправо била једина опција. 

Комисија констатује да је кандидаткиња Сања Клисарић у својој докторској 

дисертацији научно потврдила све изведене посебне и појединачне хипотезе и 

тиме створила научне услове за потврду генералне хипотезе што указује на 

исправни научни и истраживачки приступ. 

 

5. Опис садржаја (структуре по поглављима) дисертације 

Докторска дисертација садржи поред увода, закључка и библиографије још четири 

поглавља. 

Прво погавље: Увод 

У Уводном делу рада кандидаткиња је изложила проблем истраживања, 

предмет и циљеве истраживања, хипотетички оквир, методе истраживања, научну 

и друштвену оправданост истраживања. 

У овом делу рада је описан и историјат тероризма у ком су жене актери са 

освртом на теоријско одређење тероризма које је за циљ имало да приближи 

сагледавање комплексности саме дефиниције теоризма. Затим је кандидаткиња 

Сања Клисарић изложила класификације тероризма и приказала његове 

најзначајније врсте. Како би сам феномен жена терориста био што боље 

истражен, кандидаткиња је направила логичан хронолошки преглед самог 

тероризма, као и тероризма у ком су жене учесници, како би се лакше сагледао 

каснији истраживачки део рада.  

У другом поглављу под насловом „Терористичке организације у којима 

су жене учесници у периоду од 1979. године до 2016. године“ кроз велики број 

посебних потпоглавља у којима је географски обухваћен читав свет, обрађене су 

терористичке организације широм света у којима су жене учествовале као актери 

у овом временском периоду. Свака терористичка организација у којој су жене 

актери, приказана је и анализирана на основу секундарних извора. На основу тога 

изведен је увид у утицај и улоге жена у свакој терористичкој организацији које су 
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свака засебно обрађене. Изнете су међусобне сличности и разлике терористичких 

организација у којима су жене актери, модели приступања и врбовања, историјат 

тих терористичких организација, утицај који су жене имале на те терористичке 

организације, њихове улоге у различитим терористичким организацијама, као и 

утицај који су оставиле на саме форме тероризма и терористичких организација. У 

оквиру овог поглавља различитим терористичким организацијама додељена су 

одређена потпоглавља и тако је свакој терористичкој организацији у којој је 

запажено учествовање жена у временски органиченом истраживању додељено 

довољно истраживачког простора. Унутар овог поглавља хронолошки су истакнуте 

целине у којима су изнети мотиви, узроци, историјске, економске, политичке и 

ситуационе околности које су утицале на приступање жена тероризму. 

У трећем поглављу, које носи наслов „Жене у самоубилачком тероризму у 

периоду од 1979. године до 2016. године“ посебна пажња је усмерена на 

самоубилачки тероризам у ком су жене учесници. Кроз ово поглавље указује се да 

феномен самоубилачког тероризма сам по себи заслужује довољно простора за 

приказивање како би се детаљније сагледао, објаснио и разумео. Приказан је 

историјат самоубилачког тероризма, а затим и улога жене у самоубилачким 

нападима. Сврха овог поглавља је остварена кроз истицање еволуције тероризма 

укључивањем жена које су допринеле развоју и екпанзији терористичких 

организација, акција и увећале успешност извођења напада. У овом поглављу 

изнети су разлози због који се жене одлучују за извођење самоубилачких 

бомбашких напада, као и модели, околности и начини приступања жена 

самоубилачком тероризму. Кандидаткиља је у овом поглављу доказала све већу 

учесталост жена у најбруталнијем виду терористичких напада -  самоубилачком 

тероризму, те и последицама  самоубилачког тероризма који изводе жене. У 

оквиру овог дела рада кандидаткиња је издвојила и потпоглавље под насловом 

Потреба тероризма за женама бомбашима самоубицама у коме је нарочито 

детаљно обрадила разлоге због којих терористичке организације ангажују жене 

као извођаче самоубилачких напада. 

У четвртом поглављу, насловљеном „Разлози за приступање жена 

терористичким организацијама“, а надовезујући се на претходна поглавља и 

истраживања спроведена у њима, изнет је сублимиран одговор на истраживачко 

питање и у складу са тим изнети су и аргументи за научну предикцију коју 

истраживање подржава о даљој инволвираности жена у тероризам и очекивању 

све веће учесталости учешћа жена у тероризму. Ово поглавље има посебан 

значај као поглавље у коме се на основу свих претходних истраживања износе 

закључци којима се остварује сврха истраживања. Ово поглавље заокружује причу 

о разлозима због којих су жене широм света приступале терористичким 

организацијама у временски ограниченом истраживању, те се на основу свих 

случајева који су били обухваћени студијом износе релевантни разлози који 
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доводе до појаве већег броја жена терориста у периоду од 1979. године до 2016. 

године. У засебном потпоглављу, под насловом Мотиви жена за приступање 

терористичким организацијама у улози бомбаша самоубица, кандидаткиња 

разматра специфичне разлоге због којих жене преузимају на себе улогу бомбаша 

самоубица. 

Петом поглавље насловљено је „Даље тенденције тероризма у ком су жене 

актери“. У њему кандидаткиња Сања Клисарић на основу целокупног спроведеног 

теоријског истраживања износи научну прогноза о томе шта можемо да очекујемо 

у блиској будућности у области тероризма у ком су жене актери, да ли ће он 

јењавати, или ће остати заступљен у истој мери, или ће се повећавати. На основу 

истраживања утврђено је које терористичке организације имају тенденцију да 

увећавају број женских кадрова и на основу чега, а којима постоји тенденција 

смањења учешћа жена. Дат је и одговор на питање који су разлози који ће 

допринети повећаном броју жена у самоубилачком тероризму. И у оквиру овог 

дела рада кандидаткиња је проблематику која се односи специфично на 

самоубилачки тероризам обрадила у два посебна потпоглавља: Преглед 

перспективе жена бомбаша самоубица и Даље тенденције женског 

самоубилачког тероризма. 

У последљем поглављу под насловом Закључак, кандидаткиња је изнела 

своја закључна разматрања, кроз рекапитулацију ставова до којих је дошла 

истраживањем у претходним поглављима. У овом делу рада кандидакиња излаже 

заокружено научно виђење теме докторске дисертације, са акцентом на 

практичној примени рада и могућој имплементацији изнетих предлога у реалним 

околностима. Кандидаткиња износи и своје сугестије за ширење свести о 

феномену жена у тероризму, али и прогнозе о даљим токовима ове појаве које 

изводи на основу спроведеног истраживања. 

 

6. Методе које су примењене у истраживању 

 

Током истраживања кандидаткиња се користила општим научним и 

основним методама. Користила је компаративну методу која је најзначајнија и 

најрелевантнија за ову студију. Овом методом је у целости сагледан развој 

тероризма од 1979. године до 2016. године у којима су учеснице жене, те њихов 

утицај на тероризам и његову еволуцију у овом периоду. Сам компаративни метод 

послужио је за поређење терористичких организација које укључују жене како по 

сличности тако и по различитости. Под поређењем терористичких организација у 

којима су жене актери подразумева се поређење терористичких организација кроз 

историју која је обухваћена временском одредницом истраживања, али и 
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међусобна поређења садашњих терористичких организација у којима су жене 

учесници као и њихове активности и дела. Овом методом су утврђене 

карактеристике и домети деловања тих терористичких организација, а затим 

представљени оквири њиховог функционисања рада и делања који су затим 

поређени међусобно у складу са постојећим сазнањима. 

Као значајна метода поред компаративне коришћена је и хипотетичко-

дедуктивна метода која представља општенаучну методу засновану на искуству и 

изведену из искуства а коришћена како би се анализирала стечена теоријска и 

искуствена сазнања. Ова општенаучна метода која се темељи на аналитичко-

дедуктивној процедури и емпиријско-искуственој основи неопходна је за 

утврђивање промена у терористичким организацијама након укључења све већег 

броја жена, те и еволуције самог тероризма кроз активности жена у оквирима 

терористичких организација.  

Овом методом кандидаткиwа је дошла до ставова који су емпиријски 

подржани и односе се на начине борбе терористичких организација и резултате 

тероризма у који су укључене жене. Такође, утврђени су видови деловања 

терористичких акција у којима су жене учесници, а затим су они критички 

упоређени са другим прихваћеним сазнањима. 

У прикупљању података коришћена је анализа садржаја докумената са 

нагласком на квалитативну анализу, али и квантитативну у складу са предметом 

истраживања. Тим путем су анализиране званичне публикације и брошуре у 

којима је реч о женском фактору у тероризму, извештаји у којима је реч о 

тероризму са нагласком на улози жена као учесница у тероризму. Имајући 

наведено у виду анализа је дескриптивна и експликативна да би се суштински 

схватио предмет истраживања и све оно што из њега следи. Како би се одредиле 

главне методе прикупљања и обраде података фокус је стављен на писане изворе 

и интернет изворе. 

У истраживање је укључена анализа доступних извора који указују на 

безбедносну претњу од деловања жена терориста, узимајући у обзир бројне 

факторе који утичу на овај проблем. Од осталих основних метода, примењене су 

анализа и синтеза, индукција и дедукција. Методе анализе и синтезе коришћене су 

за детаљније и дубље истраживање сложених елемената предмета истраживања 

како би се рашчланила узрочнопоследична веза која доводи до пораста броја 

жена актера терористичких напада у периоду од 1979. године до 2016. године. 

Метода индукције и дедукције коришћене су у добијању општих и појединачних 

закључака о елементима предмета истраживања и њиховом односу. Основна 

метода специјализације, тј. метода класификације коришћена је за 

класификовање оних елемената истраживања чија је природа то захтевала. 
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Општенаучне методе, компаративна и статистичка имају велику примену у 

овом истраживању. Ове методе користиле су се за упоређивање терористичких 

напада у временском оквиру који је дефинисан истраживањем, а у којима су 

актери жене. Компаративна метода има изражен значај јер је њена појавност 

довела до закључака изведених на основу поређења по сличности, али и на 

основу поређења по различитости. 

Од великог значаја за израду рада је коришћење историјског метода који се 

осврће на хронолошки развој догађаја, узроке и последице жена у тероризму у 

периоду од 1979. године до 2016. године. Историјски метод је готово структурни 

метод овог истраживања имајући у виду трансформације тероризма као 

историјског феномена. 

 

7. Остварени резултати и научни допринос дисертације 

 

Полазећи од оцене обраде предмета и циља истраживања, начина провере 

постављених хипотеза и избора примењених метода, Комисија констатује да су 

главни очекивани резултати овог истражиавња потврђени у овој дисертацији. 

Кандидаткиња је добро изабраним методским поступцима и њиховим 

умешним коришћењем у својим истраживањима успела да аргументовано покаже 

научну оправданост свог истраживања које се испољава у верификацији 

постојећих научних сазнања о женама као терористима од 1979. до 2016. године. 

Друштвена оправданост је, генерално гледано, постигнута већ испуњењем 

захтева научне оправданости. Непосредна друштвена оправданост у овом 

конкретном случају дата је и у доприносу разјашњавања актуелних питања из 

свере безбедности, а која се тичу могућих праваца развоја и импелементације 

практичних решења у сузбијању тероризма, посебно у случају жена терориста. 

Кандидаткиња је у свом раду користила адекватне појмове и категорије који 

су омогућили аналитичку обраду предмета истраживања, и користећи савремен 

приступ проблему истраживања дала систематски преглед свих елемената и 

кључних момената који се тичу жена терориста и одбране од тероризма чиме је 

извршила помак у политичкој науци. 

Научни допринос дисертације кандидаткиње Сање Клисарић огледа се 

пре свега у томе ова тема за коју се кандидаткиња определила није до сада 

обрађивана на овај начин у нашој научној литератури. Кандидаткиња је уложила 

изузетан напор да обради рецентну научну литературу и синтетизује сазнања о 

улози жена у савременом тероризму, пре свега његовом четвртом таласу који 

одговара периоду који је кандидаткиња истраживала. Њено компаративно 
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посматрање улоге жена у различитим терористичким организацијама – 

различитим по својој идеолошкој усмерености, по методима и географској области 

деловања – указало је на чињеницу да се профили жена које организацијама 

приступају, као и њихови мотиви за овакав поступак, у великој мери разликују, што 

недвосмислено представља још један научни допринос истраживању тероризма и 

улози жена у њему. Истраживање кандидаткиње је указало на још једну чињеницу, 

до сада само ретко помињану у домаћој научној литератури о тероризму – 

приступање терористичким организацијама као начин да се побољша положај 

жена (и на личном и на опште-друштвеном плану) у друштвима и културама у 

којима оне још нису постигле пуну друштвену равноправност. 

Из свих закључака до којих је кандидаткиња у свом истраживању дошла, 

следи и друштвени допринос који се огледа у предлозима за унапређивање 

институционалних капацитета савремене државе, затим кадрова и материјалних 

ресусрса служби безбедности, ради што успешнијег одговора на све веће изазове 

у времену које борбу против тероризма узима као једну од приоритетних борби 

свих држава и државних институција у свету. Наиме, досадашње праксе и 

поступци, сматра кандидаткиња на основу свог истраживања, не узимају у 

довољној мери у обзир специфичности улоге жена у терористичким 

организацијама и њихове функције у њима, што доводи до озбиљних пропуста у 

борби против тероризма. 

На основу истраживања приказаног у докторској дисертацији, може се 

тврдити да је кандидаткиња показала смисао за научно-истраживачки рад на 

актуелној теми, чија истраживачка обрада научно потребна и друштвено 

оправдана, и што је у складу са до сада показаним научним интересовањем и 

способностима. 

У својој доктроској дисертацији на тему „Жене терористи од 1979. године до 

2016. године“ кандидаткиња Сања Клисарић остварила је и следеће научне 

доприносе: 

- Изабрала је тему која је веома актуелна 

- Темељан приступ реализацији предмета истраживања указује на вредан 

научни допринос доктората Сање Клисарић у сфери политичких наука. 

- Структура садржаја дисертације, формулација истраживачког питања и 

хипотетички оквир су конструисани на начин који сугерише да је 

кандидаткиња савладала методологију научног рада и успешно је 

применила на одабрани предмет свог истраживања. 

- Кандидаткиња је потврдила своје хипотезе и у великој мери остварила 

постављене научне циљеве, као и друштвени циљ истраживања. 
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- Свеобухватно и систематично истраживање кандидаткиње омогућава и 

представља добру основу за даље континуирано научно истраживање ове 

проблематике, што, имајући у виду тему дисертације, има не само научни 

већ и друштвени значај. 

- Приложени списак литературе доприноси уверењу Комисије да је 

кандидаткиња имала у свом раду добро одабрану библиографску теоријску 

подршку. Опредељење кандидаткиње да се у свом истраживању користи 

референтном домаћом и страном литературом, као и избор релевантних 

метода истраживања учвршћује закључак Комисије о свеобухватној 

исправној и модерној методолошкој усмерености кандидата. 

- Велики број умесних фуснота и библиографских јединица у списку 

литературе у докторској дисертацији кандидаткиње доприносе квалитету и 

научној валидности овог рада. 

- Рад је писан једноставно, разумљиво, лаким стилом и језиком али 

задржавајући при том научну форму. 

 

Докторска дисертација кандидаткиње Сање Клисарић обрађује научно значајну 

и сложену тему, а постигнути резултати истраживања представљају допринос 

науци, како у смислу ваљаног обухвата теме, тако и у стварању могућности њеног 

даљег и још дубљег сагледавања. 

На основу свега изложеног Комисија закључује да је дисертација Сање 

Клисарић написана у складу са усвојеном пријавом и одобрењем Наставничко-

научног већа Факултета политичких наука Универзиетета у Београду. 

 

8. Предлог Комисије 

 

На основу укупне оцене садржаја докторске дисертације, чланови Комисије 

оцењују да докторска дисертација кандидата Сање Клисарић, под насловом 

„Жене терористи од 1979. године до 2016. године“ представља самостално 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 кандидаткиње Сање 

Клисарић под насловом „Жене терористи од 1979. године до 2016. године“ и 

једногласно се опредељује да 
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ПРЕДЛОЖИ 

 

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

Београду прихвати позитивну оцену докторске дисертације Сање Клисарић, 

под насловм  

„Жене терористи од 1979. године до 2016. године“ и одреди Комисију за 

одбрану докторске дисертације. 

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

Клисарић и овај Извештај о оцени докторске дисертације да би се стекли 

сви услови за њену јавну одбрану. 

 

У Београду, 

10. 10. 2019. 

 

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 

Проф. др Драган Симеуновић 

 

Проф. др Драгана Коларић 

 

Доц. др Вера Арежина 


