
 
Образац - 1

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ: ФИЛОЗОФСКИ 
  

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 
о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање 

 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 
Одлука Сената Универзитета број:  02/04-3.4730-15/14 од 25. 12. 2014. године 
 
Ужа научна/умјетничка област: 
Општа историја 
 
Назив факултета: 
Филозофски факултет 
 
Број кандидата који се бирају 
Један (1) 
 
Број пријављених кандидата 
Један (1) 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
Среда, 21. 01. 2105. године, у дневном листу "Глас Српске", Бања Лука 
 
Састав комисије: 

а) Др Снежана Ферјанчић, ванредни професор за ужу научну област Општа 
историја, Филозофски факултет у Београду, предсједник 

б) Др Радивој Радић, редовни професор за ужу научну област Општа историја, 
Филозофски факултет у Београду, члан 

в) Др Жељко Савановић, доцент за ужу научну област Општа историја, 
Филозофски факултет у Бањој Луци, члан

 



 
Пријављени кандидати 
Жељка Шајин 
 
 
 
 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Жељка (Драге) Шајин 
Датум и мјесто рођења: 20. април 1978. године, Мркоњић Град 
Установе у којима је био запослен: Филозофски факултет у Бањој Луци 
Радна мјеста: Асистент и виши асистент 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- Члан Наставно-научног вијећа 
Филозофског факултета у Бањој Луци. 
 - Члан државне комисије за полагање 
стручних испита професора и наставника 
историје.

  
 

б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Бањој Луци 
Звање: Професор историје 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2003. године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Београду, Србија 
Звање: Магистар историје 
Мјесто и година завршетка: Београд, 2009. године 
Наслов завршног рада: Римски рудници жељеза сјеверозападне 

Босне 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Општа историја 

Просјечна оцјена: 8,5 
 



Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Београду, Србија 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Београд, 2014. године 

Назив докторске дисертације: Уређење римских рудника сребра и олова 
на подручју шпанских провинција и у 
Илирику 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Општа историја 

Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, година 
избора) 

Филозофски факултет у Бањој Луци, 
асистент (од  2004. године), виши асистент 
(од  2009. године, реизбор 2014. године.) 

 
 

 

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

- Римски руднички новци, Зборник радова са међународног научног скупа Наука и 
савремени друштвени процеси (Бања-Лука, 9 – 10. Новембар 2007), Филозофски 
факултет у Бањој Луци , Бања Лука, 2007, 217 – 233. 

У чланку се расправља о серијама римског новца, тачније о римским рудничким 
новцима и анонимним квадрансима који су пронађени у самом граду Риму и у рудничким 
подручјима провинција Илирика. Посебна пажња посвећена је вези између серија 
рудничког новца и централне администрације у Риму. Главни закључак овог научног рада 
јесте да је континуирана потреба римске државе за металима, нарочито племенитим 
металима, чија су налазишта била сразмерно ретка, довела до релативне централизације 
рудничке администрације и до јављања разлике између провинција богатих рудним 
благом и оних које то нису биле. Оскудност и компаративна униформисаност производње 
nummi metallorum и тзв. анонимних квадранса указују да они нису били део регуларних 
новчаних емисија Римског царства. Реч је о посебним серијама новца, намењеним 
фискалним доменима и царским службама унутар рудничких региона и службама које су 
биле надлежне за организовање различитх врста игара и представа. Такве емисије чине се 
природним у свјетлости посебног економског карактера рудничких домена и њиховог 
општег значаја за првреду Римског царства. 
(Број бодова: 6) 
 
- Римски руднички култови у рудничком дистрикту Сана-Јапра, Зборник радова са 
међународног научног скупа Наука и идеологија (Бања-Лука, 12-13. децембар 2008 ), 
Филозофски факултет у Бањој Луци, 2008, 291 – 303. 

Епиграфски споменици из рудничког дистрикта Сана-Јапра сведоче о бројним и 
разноврсним култовима поштованим на овог подручју. Поред традициониалних римских 
богова, јављају се и локална божанства, као и култови са подручја Грчке и Мале Азије. 
Узета заједно, ова сведочанства указују на хетерогени састав становништва на подручју 
поменутог рудничког дистрикта (рудари, закупци јама, чиновници итд.). Разноврсност 
култова унутар рудничког региона Сана-Јапра такође показује да су рудничка подручја 



привлачила далеко више оријенталних имиграната него било која друга економско-
административна јединица на подручју Илирика. 
(Број бодова: 6) 
 
- Од кондуктора до прокуратора, Гласник удружења архивских радника Републике 
Српске 3, 2011, 37 - 55. 

Проучавање уређења и организације рудничког дистрикта Сана-Јапра осветљава 
начелну римску државну политику према рудницима у доба Принципата, као и све 
промјене модела експлоатације жељезне руде. Епиграфски извори јасно указују да су се 
римски цареви заинтересовали за руднике у Далмацији у вријеме ратова и тешких борби 
на дунавском лимесу. Рудници на Сани и Јапри налазили су се релативно близу Дунава, 
гдје ће се, почевши од маркоманских ратова Марка Аурелија, водити сталне борбе са 
германским племенима, која су покушавала да продру на територију Римског царства. Од 
тог времена, рудници на Сани и Јапри постали су нарочито значајни због снадбевања 
фабрика оружја у Панонији. Повећана потреба за гвожђем директно је утицала на промене 
у управљачким структурама ових рудника. Рудници гвожђа на Сани и Јапри су током II 
века издавани у закуп кондукторима, док су након доласка Септимија Севера на власт 
стављени под директну управу царских прокуратора. До сада је пронађено укупно девет 
вотивних споменика надлежних за поменуте руднике, који су, дуги низ година, подизани 
увијек на исти дан – 21. априла, на традиционални датум оснивања града. Посњедњи 
царски прокуратор на овом подручју забиљежен је средином III  века н.е., а нумизматички 
налази свједоче да су рудници били активни и у доба позног царства. 
(Број бодова: 6) 
 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. или 
члана 20.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                                          18
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по категоријама из 
члана 21.) 
Учешће на "Новембарским научним скуповима" у организацији Филозофског 
факултета у Бањој Луци 2007. и 2008. године. 
(Број бодова: 6) 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                                           6 
 
 
 



 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.)
 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.)

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 

 
Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата) 

 
III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 
 
Сенат Универзитета у Бањој Луци расписао је конкурс за избор наставника за ужу 
научну област Општа историја на Филозофском факултету који је објављен 21. 
јануара 2015. године у дневном листу „Глас Српске“. На конкурс се пријавио један 
кандидат: др Жељка Шајин.  

Комисија за избор наставника за ужу научну област Општа историја на 
Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци оценила је да Жељка Шајин 
испуњава све услове прописане Законом о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Бањој Луци и Правилником о поступку и условима избора 
академског особља Универзитета у Бањој Луци. Жељка Шајин има довољан број 
релевантних научних радова из уже научне области Ошта историја. Њене расправе и 
чланци, објављени у зборницима радова са међународних научних скупова и 
научном часопису националног значаја носе 18 бодова (од укупно 24). Током десетак 
година, колико је, као асистент и виши асистент, запослена на Одсеку за историју 
Филозофског факултета у Бањој Луци, Жељка Шајин се посебно истакла својим 
педагошким квалитетима. Држећи семинарска вежбања из Историје Старог истока, 
Античке Грчке и хеленизма, те Античког Рима студентима прве године историје 
исказала је изражен смисао за рад са студентима. Њене изузетне наставничке 
способности огледају се и у веома високим оценама приликом студентске 
евалуације. Студенти историје су рад Жељке Шајин током 2011-2013. године 
оценили просечном оценом 4,8. То би одговарало оцени "изврсно" у Правилнику о 
условима и поступну избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци 
која носи 10 бодова. Поред тога, евидентан је и континуирани рад Жељке Шајин на 
унапређивању наставе, који се огледа у коришћењу разноврсних модерних 
средстава, као што су, на пример, интернет презентације или научно-документарни 
филмови посвећени разноликим темама историје Старог истока, Грчке, 
хеленистичког доба и старог Рима. Треба напоменути и да је Жељка Шајин током 
школске 2009/2010. године савесно и одговорно обављала функцију секратара 
Одсека за историју Филзофског факултета у Бањој Луци. 

Имајући у виду све горе наведено, чланови комисије су једногласно 
одлучили да др Жељку Шајин, вишег асистента Филозофског 



факулетета Универзитета у Бањој Луци, предложе за избор у звање 
доцента за ужу научну област Ошта историја на Филозофском 
факултету Универзитета у Бањој Луци. 
 

 
 
У Бањој Луци, 23. фебруара 2015. године

 
 
Потпис чланова комисије 

1. Др Снежана Ферјанчић, ванредни професор 
за ужу научну област Општа историја, 
Филозофски факултет у Београду, предсједник 
 
__________________________________ 
 
2. Др Радивој Радић, редовни професор за ужу 
научну област Општа историја, Филозофски 
факултет у Београду, члан 
 
__________________________________ 
 
3. Др Жељко Савановић, доцент за ужу научну 
област Општа историја, Филозофски факултет 
у Бањој Луци, члан 
 
____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV.  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 
 
(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења.) 

  
 
 
У Бањој Луци, дд.мм.20гг.године 

 
 

Потпис чланова  комисије са издвојеним 
закључним мишљењем  

1.  
2.  

 



 


