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Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан 

 

Пријављени кандидати 

др Жељка Шајин 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Жељка (Драго и Милева) Шајин 

Датум и мјесто рођења: 20. април 1978. године, Мркоњић Град 

Установе у којима је био запослен: Филозофски факултет, Универзитет у Бањој 

Луци, Република Српска 

Радна мјеста: - Асистент 

- Виши асистент 

- Доцент 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

- Члан Друштва за античке студије Србије, 

Београд 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Филозофски факултет, Универзитет у Бањој 

Луци, Република Српска 

Звање: Професор историје 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2003. године 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 9 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Филозофски факултет, Универзитет у 

Београду, Србија 

Звање: Магистар историје 

Мјесто и година завршетка: Београд, 2008. године 

Наслов завршног рада: Римски рудници жељеза сјеверозападне Босне 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Историја 

Просјечна оцјена: 8,9 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Филозофски факултет, Универзитет у 

Београду, Србија 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертације: 

Београд, 2014. године 

Назив докторске дисертације: Уређење римских рудника сребра и олова на 

подручју шпанских провинција и у Илирику 

Научна/умјетничка област (подаци из Историја 
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дипломе): 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година 

избора) 

Филозофски факултет, Универзитет у Бањој 

Луци, Република Српска 

- Асистент, 2004. године 

- Виши асистент, 2009. године, реизбор 2014. 

године 

- Доцент, 2015. 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 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 рудничког новца (nummi metallorum) и 

тзв. анонимним квадрансима који су откривени у Риму и рудничким дистриктима 

провинција Илирика. Анализирајући наведене нумизматичке и друге изворе, Ж. Шајин 

закључује да је континуирана потреба римске државе за металима, нарочито племенитим 

металима, чија су налазишта била сразмерно ретка, довела до релативне централизације 

рудничке администрације. Оскудност и компаративна униформисаност производње 

рудничког новца и анонимних квадранса указују да они нису били део регуларних 

новчаних емисија Римског царства. То су посебе серије, намењене, пре свега, царским 

доменима и администрацији рудничких региона. Такве емисије чине се оправданим у 

светлости посебног економског карактера рудничких домена и њиховог значаја за 

привреду Римског царства. 

2 бода (члан 19, став 17) 

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено на првој страници рада у 

зборнику радова. 

 

 

- Римски руднички култови у рудничком дистрикту Сана-Јапра, Зборник радова са  

научног скупа Наука, култура и идеологија (Бања-Лука, 12-13. децембар 2008), 

Филозофски факултет у Бањој Луци, Бања Лука, 2008, 291 – 303. 

 

У раду Ж. Шајин анализира вотивне епиграфске споменике нађене у рудничком 

дистрикту Сана-Јапра, на територији римске провинције Далмације. На њима су 

посведочена бројна римска, грчка, малоазијска, али и епихорска божанства. Узети заједно, 

ови споменици указују на хетерогени састав становништва на подручју поменутог 

рудничког дистрикта. Бројни малоазијски и грчки култови упућују на закључак да су 

рудничка подручја привлачила далеко више досељеника из источних провнција Римског 

царства него било која друга економско-административна јединица на подручју Илирика. 

2 бода (члан 19, став 17)  

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено на првој страници рада у 
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зборнику радова. 

 

 

- Од кондуктора до прокуратора, Гласник удружења архивских радника Републике 

Српске 3, 2011, 37–55. 

 

У овом раду Ж. Шајин проучава организацију рудничког дистрикта Сана-Јапра. 

Његов значај за економски живот Далмације и читавог Римског царства знатно је порастао 

од времена Маркоманских ратова Марка Аурелија. Како су се рудници на Сани и Јапри 

налазили релативно близу дунавског лимеса, представљали су значајан извор метала за 

фабрике оружја у Панонији. Повећана потреба за гвожђем директно је утицала на промене 

у управљачким структурама ових рудника. Они су током 2. века, судећи према 

епиграфским изворима, издавани у закуп кондукторима. По доласку Септимија Севера на 

власт, налазе се под директном управом царских прокуратора. На тај начин је централна 

администрација царства имала већу контролу над експлоатацијом метала. Иако је 

последњи царски прокуратор у рудницима гвожђа на Сани и Јапри посведочен средином 

3. века, нумизматички налази указују да су рудници били активни и у доба позног царства. 

6 бодова (члан 19, став 9) 

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено на првој страници рада 

часописа Гласник удружења архивских радника Републике Српске 

 

 

Укупан број бодова прије посљедњег избора: 10 

Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

 

                            Научна монографија међународног значаја  

 

- Римски рудници сребра и олова у шпанским провинцијама и Илирику, Филозофски 

факултет, Бања Лука, 2019. 

 

Монографија Жељке Шајин посвећена је једној од најзначајнијих тема римске 

економске историје и историје Римског царства уопште. У тој компаративној студији 

разматра се развој и организација римског рударства у рудницима сребра и олова на 

Иберијском полуострву и у Илирику. У питању је штиво високе писмености, одмереног 

стила, бритких запажања и способности да се велико знање струке сажме у прегледан 

исказ. Монографију чине четири крупне целине, а свака од њих подељена је на одређени 

број добро уобличених и осмишљених поглавља. Поменутим целинама претходи Увод, са 

сажетим прегледом досадашњих истраживања историје и организације римског рударства 

на тлу Иберијског полуострва и Илирика.  

Сходно компаративном приступу истраживању, прве две целине монографије 

насловљене су Римски рудници сребра и олова на подручју Шпаније и Римски рудници 

сребра и олова на подручју Илирика. У првој Жељка Шајин зналачки представља историјат 

рудника олова и сребра у провинцијама на Иберијском полуострву, почевши од краја 3. 

века пре н.е., када су ова богата налазишта, по завршетку Другог пунског рата, доспела 

под римску власт. Руднике сребра су у доба републике, у складу са уобичајеном 
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фискалном политиком, закупљивала удружења публикана. Судећи према жиговима на 

слитцима, међу закупцима су преовлађивали имућни људи из Италије, пре свега из 

Кампаније и Пиценума. Током прве половине 1. века, на самом почетку принципата, у 

иберијским провинцијама посведочен је дуални систем експлоатације рудника сребра и 

олова. Још увек је постојао систем закупа из времена републике, а упоредо с њим и систем 

заснован на екстериторијалности царског домена којим управљају царски ослобођеници. 

Овај други систем превладао је, како истиче Ж. Шајин, од Веспазијанове владавине, када 

је извршена свеобухватна реформа управе над јавним добрима. Од тада су на снази два 

модела експлоатације: директни и индиректни. Пишући о организацији и моделима 

рудничке експлоатације Ж. Шајин је брижљиво, на основу богате епиграфске грађе, 

анализирала и пратила каријере прокуратора хиспанских рудника. У делу рукописа који је 

посвећен рудницима сребра и олова на Иберијском полуострву нарочито се истиче 

поглавље под насловом Законици рудника Випаске. У њему је Ж. Шајин анализирала 

одредбе два врло значајна закона сачувана у облику натписа – Lex territorio metalli 

Vipacensis dicta и Lex metallis dicta. Иако их је објавио Хадријан, сматра се да 

представљају допуњену верзију закона из времена Веспазијана. Њихове одредбе, које је 

Ж. Шајин први пут превела са латинског на српски језик, омогућавају да се јасније сагледа 

организација експлоатације у рудницима сребра и олова не само на Иберијском 

полуострву, већ и у другим областима Римског царства. 

 Друга крупна целина монографије Ж. Шајин носи наслов Римски рудници сребра и 

олова на подручју Илирика. Она је посвећена историјату и организацији рудничких 

дистрикта у Далмацији (Домавија) и Горњој Мезији (Авала, Космај и Рудник, Дарданија). 

Епиграфски, нумизматички и археолошки извори указују да је експлоатација у илиричким 

рудницима интензивирана од владавине Трајана и Хадријана. Ж. Шајин то с разлогом 

повезује са осиромашењем рудних депозита на Иберијском полуострву. Сваким 

рудничким дистриктом Далмације и Горње Мезије управљали су царски прокуратори из 

редова царских ослобођеника или римских витезова, у зависности од значаја рудника. 

Пишући о организацији рудника и администрацији, Ж. Шајин брижљиво и до најситнијих 

детаља анализира епиграфска сведочанства о прокураторима. Пратећи њихове каријере, 

она закључује да су неки од њих знање и искуство стицали у хиспанским провинцијама. 

Њихово присуство у Илирику указује на значај тамошњих рудника и намеру царева да, 

преко искусних чиновника, обезбеде потпуну контролу над експлоатацијом руде.  

Посебно поглавље у оквиру целине Римски рудници сребра и олова на подручју Илирика 

посвећено је илиричким рудницима у доба позног царства. У овом периоду дошло је до 

пада обима производње сребра, док је порастао значај производње олова. Експлоатација 

рудника и даље је била под контролом цара, а на челу администрације налазио се comes 

metallorum per Illyricum. 

 Трећа крупна целина монографије Ж. Шајин носи наслов Културно-историјска 

разматрања. Она је посвећена култовима који су посведочени у рудничким дистриктима 

Иберијског полустрва и Илирика. Анализа епиграфских споменика посвећених бројним 

божанствима (Мајка Земља, Вулкан, Либер, Силван, Херакле и друга) упућује на закључак 

да је римска рудничка религиозност чинила јединствену целину.  

У четвртој целини монографије Ж. Шајин – Римска рудничка легислатива Позног 

Царства – разматрају се законске одредбе царева из друге половине 4. века које су 

доношене са циљем да се осигура континуитет експлоатације у рудницима. Укратко 

описане тематске целине употпуњава опсежан закључак, у којем су сумирани 
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најзначајнији резултати истраживања, затим обиман списак савремене историографске 

литературе, регистар појмова и резиме на енглеском језику. 

Монографија Ж. Шајин, чији смо садржај овде укратко приказали, представља 

вредно научно дело од међународног значаја, засновано на брижљивој анализи изворне 

грађе. Подаци са епиграфских споменика Хиспаније и Илирика зналачки су уклопљени са 

вестима античких историчара и других писаца, али и са нумизматичким и археолошким 

изворима да би се добила целовита слика о историјату римских рудника сребра и олова на 

подручју Иберијског полуострва и Илирика.  

15 бодова (члан 19, став 2) 

 

 

Оригинални научни рад у међународном часопису 

 
- Римска рудничка легислатива позног Царства, Старинар 65, Археолошки 

институт, Београд, 2015, 91–105. 

У овом раду се, на основу одредаба закона из десете књиге Теодосијевог кодекса, 

који су по први пут преведени са латинског језика на српски језик анализирају разноврсни 

аспекти експлоатације рудника у време позног Римског царства. Ж. Шајин је посебну 

пажњу посветила положају рудара, чији је број непрекидно опадао. Рудничка легислатива 

царева, која је рударе везивала за место становања, а њихове потомке за професију, 

требало је да реши проблем недостатка радне снаге, нарочито у рудницима злата. Рудари 

су, међутим, и поред забране, често напуштали руднике. Таква пракса, према закључку Ж. 

Шајин, није представљала проблем искључиво везан за рударство, већ је била општи 

тренд у римској економији и друштву позног царства. Општа спољна политичка 

несигурност и корупција имале су за последицу и занемаривање царских наредби од 

стране државних органа. Упозорење цара Грацијана судијама да не занемарују законске 

одредбе ради властитог интереса показује колико је стање било хаотично. У тренуцима 

кризе и опасности од варварских напада, закон се није поштовао, а стање на терену је 

диктирало правила. 

10 бодова (члан 19, став 8)  

 

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено на првој страници рада у 

часопису Старинар 

 

- Lucius Septimius Petronianus and Tiberius Claudius Proculus Cornelianus: Two 

Protégés of Gnaeus Iulius Verus, Старинар 67, Археолошки институт, Београд, 2017, 

223–239. (in English) 

Предмет овог рада су каријере двојице римских витезова (equites Romani) – 

Луција Септимија Петронијана и Тиберија Клаудија Прокула Корнелијана, који су у 

другој половини 2. века као царски прокуратори управљали рудничким дистриктима на 

доњем току Дрине. Анализирајући релевантне епиграфске споменике и етапе курсуса 

поменутих личности, Ж. Шајин открива њихове везе са сенатором Гнејом Јулијем Вером, 

пореклом из Клаудијеве колоније Еквума у Далмацији. Прокурателе које су Петронијан и 

Корнелијан држали биле су директан резултат престижа њиховог патрона који је био 

comes Augustorum тј. пратилац царева Марка Аурелија и Луција Вера. Њихове каријере 

пружају увид у економске аспекте патронатске везе између сенатора и витезова, али и 

https://www.academia.edu/35438150/Lucius_Septimius_Petronianus_and_Tiberius_Claudius_Proculus_Cornelianus_Two_Prot%C3%A9g%C3%A9s_of_Gnaeus_Iulius_Verus_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_67_2017_223-239
https://www.academia.edu/35438150/Lucius_Septimius_Petronianus_and_Tiberius_Claudius_Proculus_Cornelianus_Two_Prot%C3%A9g%C3%A9s_of_Gnaeus_Iulius_Verus_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_67_2017_223-239
https://www.academia.edu/35438150/Lucius_Septimius_Petronianus_and_Tiberius_Claudius_Proculus_Cornelianus_Two_Prot%C3%A9g%C3%A9s_of_Gnaeus_Iulius_Verus_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_67_2017_223-239
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доносе нова сазнања о могућим блиским везама између рудничких званичника и сенатора 

који су инвестирали у рударство. Ж. Шајин с правом закључује да је Гнеј Јулије Вер преко 

својих штићеника Петронијана и Корнелијана вероватно настојао да индиректно заштити 

своју инвестицију у руднике на доњем току Дрине. Овај рад даје нам увид у економске 

аспекте патронатске размене између сенатора и витезова, али и пружа нова сазнања о 

могућим везама између римских рудничких званичника и сенатора који су инвестирали у 

рударство. 

10 бодова (члан 19, став 8)  

 

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено на првој страници рада у 

часопису Старинар 

 

 

- The status of the coloni in the mining district of Vipasca in view of the provisions of the 

Lex metallis dicta, Старинар 69, Археолошки институт, Београд, 2019, 287–296 

(коаутор: Г. Маричић). (in English) 

 

У овом раду се, на основу одредаба друге таблице законика рудника Випаске (Lex 

metallis dicta II, 1, 2, 6,7,8 9.), прате промене римске државне политике према рударству у 

доба царства. Ж. Шајин и Г. Маричић истражују положај, права и обавезе колона и рудара 

на подручју Випаске, статус рудничких јама, као и ефикасност целокупног индиректног 

модела експлоатације руде сребра и олова. Из одредби закона које су преведене на 

енглески језик види се да је основни вид експлоатације сребра и олова у доба царства 

индиректни модел, који је почивао на партнерском односу између фиска и колона, 

главних носилаца експлоатације. У ово пословно партнерство римска држава уносила је 

имовину, а колони новчана средства и радну снагу. Продајући колонима рудничке јаме, 

фиск је обезбеђивао огроман прилив новца у царску благајну, а колони су остваривали 

велику добит. Њихово власништво над рудничким јамама било је ограниченог карактера, 

јер је једна од одредби закона Випаске предвиђала да се фиску враћа власништво над 

јамом у случају прекида експлоатације на шест месеци. У модерној науци се дуго 

расправљало о питању како је римска држава, уз индиректни модел експлоатације, 

обезбеђивала велике количине метала неопходних за рад државних фабрика и ковница 

новца? Ж. Шајин и Г. Маричић предлажу ново решење овог проблема, претпостављајући 

да је та средства и сировине добијала на име закупа државних топионица на тлу 

рудничких дистрикта. Колони су закупнину плаћали у готовим производима, сребрним, 

златним и оловним слитцима, зависно од руде која се експлоатисала у датом руднику. Ж. 

Шајин и Г. Маричић на крају рада истичу да правичност, праведност и финасијска 

ефикасност модела који је настао реформама управе над јавним добрима у доба 

Веспазијана најбоље потврђује његова успешна примена. По овом моделу експлоатисани 

су рудници не само на тлу Хиспаније, већ и широм римске државе, нарочито на подручју 

рудничких региона Илирика.  

 

10 бодова (члан 19, став 8)  

 

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено на првој страници рада у 

часопису Старинар 

https://www.academia.edu/41277082/The_status_of_the_coloni_in_the_mining_district_of_Vipasca_in_view_of_the_provisions_of_the_Lex_metallis_dicta_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_69_2019_287-296
https://www.academia.edu/41277082/The_status_of_the_coloni_in_the_mining_district_of_Vipasca_in_view_of_the_provisions_of_the_Lex_metallis_dicta_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_69_2019_287-296
https://www.academia.edu/41277082/The_status_of_the_coloni_in_the_mining_district_of_Vipasca_in_view_of_the_provisions_of_the_Lex_metallis_dicta_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_69_2019_287-296
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- Дуги живот краља Освалда Велимира Лукића: Антика, Савременост, Политика, 

Lucida Intervalla 48, Београд, 2019, 175 – 184 (коаутор: Г. Маричић). 

 

Овај рад посвећен је рецепцији антике, области којој се у савременој 

историографији поклања све више пажње. Ж. Шајин и Г. Маричић  настоје да укажу на 

претенциозност тврдњи о античким мотивима као темељним карактеристикама 

трагикомичне фарсе Велимира Лукића Дуги живот краља Освалда. Они су нарочиту 

пажњу посветили претпостављеним везама између античке трагедије, пре свега Есхиловог 

Агамемнона, и Лукићевог дела. Поред тога, анализирали су и улогу и значај политичког 

позоришта у Југославији и Београду 60-их година 20. века. Када је реч о Дугом животу 

краља Освалда, Ж. Шајин и Г. Маричић закључују да је оно одолело и времену и 

тоталитарном режиму. Тако се ова трагикомична фарса суштински приближила нивоу 

античких трагедија и то је права веза између ње и античких мотива.  

10 бодова (члан 19, став 8) 

 

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено на првој страници рада у 

часопису Lucida Intervalla 

 

 

Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 

 

 

-Јавно купатило на подручју Домавије у светлу рудничке легислативе Римског 

царства, Филолог 20, Филолошки факултет, Бања Лука, 2019. 

 

У овом раду аутори су настојали да прикажу историјат домавијских терми у контексту 

развоја Домавије и рудничке експлоатације у суседном рудничком дистрикту, као и  

правни оквир који је регулисао њихов рад и коришћење.  Нагласак је стављен на трећу 

одредбу прве таблице законика рудника Випаске (Vip I, 3), која је регулисала рад јавног 

купатила у највећем рудничком региону Лузитаније и чији превод на српски језик  аутори 

су по први пут донели у овом раду. Аутори су, такође, у овом раду донели преводе 

одредаба прве таблице закона рудника Випаске које су уређивале пружање различитих 

занатских и трговачких услуга на територији рудничког дистрикта Випаске. Одредбе 

законика рудника Випаске биле су општег карактера и примењивале су се и на подручју 

Илирика. Отуда су преводи поменутих одредаба као и опис начина коришћења 

домавијских терми од великог значаја за истраживање процеса романизације и развоја 

римске привреде и економије на тлу Илирика. 

 

6 бодова (члан 19, став 9) 

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено на првој страници рада у 

часопису Филолог. 
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               Научни рад на међународном научном скупу, штампан у целини 

 

- Марко Валерије Марцијал: стварна и измишљена песничка аутобиографија, у: К. 

Марицки Гађански (ур.), Антика некад и сад: домети цивилизације и траг антике, 

12. међународни скуп, Зборник радова, Друштво за античке студије Србије, Београд 

2019, 129 – 140 (коаутор: Г. Маричић). 

 

Овај рад посвећен је животу и делу великог римског песника Марка Валерија 

Марцијала. Полазећи од анализе и превода 1, 6. и 10. епиграма, Ж. Шајин и Г. Маричић 

приказују шта је Марцијал мислио о трајности свог дела, како је себе видео и како се 

представљао. Његова очекивања и надања да ће га дела надживети и да ће трајати и после 

слома Римског царства била су оправдана и испуњена. Она су пронашла свој пут до 

читалаца из каснијих епоха, а Марцијалова слава је наставила да живи. Његове стихове 

подражавали су бројни велики писци попут Гетеа. Марцијалова поема о сретном животу 

била је најчешће превођена латинска поема у енглеској књижевности. 

 

5 бодова (члан 19, став 15) 

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено на првој страници рада у 

зборнику радова. Приложен Сертификат о учешћу на научном скупу. 

 

 УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 66 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по категоријама из 

члана 21.) 

 

Након избора у звање вишег асистента у периоду од 2009. године до 2014. године  Жељка 

Шајин изводила је вежбе и консултације на Студијском програму историје за ужу научну 

област Општа историја из предмета првог циклуса студија: Историја Древног Истока и 

Античке Грчке и Хеленизма. Током летњег семестра изводила је вежбе и консултације из 

предмета: Антички Рим. 

 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по 

категоријама из члана 21.) 

 

Након избора у звање доцента 2015. године Жељка Шајин изводила је наставу, 

консултације и организовала испите на Студијском програму историје за ужу научну 

област Општа историја, из предмета првог циклуса: Историја Древног Истока, Историја 

Старе Грчке и Хеленизма, Културна историја Старе Грчке, Историја Античког Рима и 

Културна историја Античког Рима. 

 На другом циклусу студија Жељка Шајин држала је наставу, консултације и организовала 

испите из предмета: Античка епиграфика, Античка историографија , Институционална, 
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друштвена и културна историја грчког свијета класичног и хеленистичког периода, 

Институционална, друштвена и културна историја старог Рима,  Методологија 

истраживања у области античке историје, Подунавске и балканске провинције Римског 

Царства и Позно Римско Царство.  

 

Студентске анкете и евалуација наставе: 

 

За зимски семестар 2015/2016 године 

Историја Древног Истока (предавања)- 4, 67 

Историја Старе Грчке и Хеленизма (предавања)- 4,58 

За љетни семестар 2015/2016 године 

Историја Античког Рима (предавања)- 4,6 

За зимски семестар 2016/2017 године 

Историја Древног Истока (предавања)- 4,40 

Историја Старе Грчке и Хеленизма (предавања)-4, 50 

Културна историја Старе Грчке (предавања)-4,55 

За љетни семестар 2016/2017 године 

Историја Античког Рима (предавање)-4,7 

Културна историја Античког Рима (предавање)-4,53 

За зимски семестар 2017/2018 године 

Историја Древног Истока (предавања)- 4,45 

Историја Старе Грчке и Хеленизма (предавања)-4,6 

Културна историја Старе Грчке(предавања)-4,7 

За љетни семестар 2017/2018 године 

Историја Античког Рима (предавање)-4,53 

Културна историја Античког Рима (предавање)-4,64 

За зимски семестар 2018/2019 године 

Историја Древног Истока (предавање)-4,7 

Историја Старе Грчке и Хеленизма (предавање)-4,8 

Културна историја Старе Грчке (предавање)-4,5 

За љетни семестар 2018/2019 године 

Историја Античког Рима (предавање)-5 

Културна историја Античког Рима (предавање)-5 

 

Укупна просечна оцена: 4,6 

Резултати анкета достављени су у документацији кандидата. 

10 бодова (члан 25) 

 

     Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, 

едукација у иностранству) 
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- Учешће на 12. међународном научном скупу, Антика некад и сад: Домети цивилизације 

и траг антике, у организацији Друштва за античке студије Србије, у Београду, 28–30. јуна 

2019. године. 

3 бода (члан 21, став 10) 

Приложен Програм, зборник резимеа као и Сертификат о учешћу на међународном 

научном скупу. 

 

     

                  Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса 

 

Александар Вучковић, бр. индекса 1008/2012,  Солон, живот и дјело. 

Дипломски рад одбрањен 23. 9. 2016. 

Приложена Потврда број 07/1.184 којом се потврђује да је доц. др Жељка Шајин била 

ментор кандидату за израду дипломског рада. 

 

1 бод (члан 21, став 18) 

 

Димитрије Живановић, бр. индекса 1046/2013, Период Амарне. 

Дипломски рад одбрањен 30. 10. 2019. 

Приложена Потврда број 07/1.184 којом се потврђује да је доц. др Жељка Шајин била 

ментор кандидату за израду дипломског рада. 

 

1 бод (члан 21, став 18) 

 

Јанко Јоксимовић, бр. индекса 759/2007, Живот и владавина цара Клаудија. 

 Дипломски рад одбрањен 26. 11. 2019. 

Приложена Потврда број  07/1.184. којом се потврђује да је доц. др Жељка Шајин 

била ментор кандидату за израду дипломског рада. 

 

1 бод (члан 21, став 18) 

 

 

 

                    Менторство кандидата за степен другог циклуса      

 

Стевица Рашета, бр. индекса 11/2015, Рим и Германи у вријеме династије Антонина“ 

Приложена потврда бр.07/3.490-15/20 да је  доц. др Жељка Шајин изабрана за 

ментора за израду завршног рада кандидату на другом циклусу студија. 

 

 

4 бода (члан 21, став 13) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 20 
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д) Стручна дјелатност кандидата: 

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

- Члан стручне комисије Министарства просвјете у Влади  Републике Српске за полагање 

државних испита за професоре и наставнике историје (од 2013. до 2015. године) 

1 бод (члан 22, став 20) 

Учешће на: Научни скуп-„ Наука и савремени друштвени процеси (Бања-Лука, 9 – 10. 

Новембар 2007), Филозофски факултет у Бањој Луци , Бања Лука, 2007. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Приложен Сертификат о учешћу на научном скупу 

 

Учешће на: Научни скуп-„Наука, култура и идеологија (Бања-Лука, 12-13. децембар 

2008), Филозофски факултет у Бањој Луци, Бања Лука, 2008. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Приложен Сертификат о учешћу на научном скупу. 

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

 

- Члан стручне комисије Министарства просвјете у  Влади Републике Српске за полагање 

државних испита за професоре и наставнике историје (од 2015 до данас) 

1 бод (члан 22, став 20) 

 

- Члан стручне редакције за историју и етнологију Енциклопедије Републике Српске 

2 бода (члан 22, став 22) 

Приложена фотокопија Одлуке о образовању Стручне редакције за историју и 

етнологију бр. 2–32–10/17 од 18. октобра 2017. године. 

 

- Рецензент Часописа за друштвену и хуманистичку мисао Ноема, који издаје Филозофски 

факултет Универзитета у Бањој Луци. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Приложен примерак часописа Ноема где се виде имена рецензената. 

 

-Рецензент за радове стручне и научне конференције StES (Students encountering science) у 

организацији Студентског парламента уз подршку Универзитета у Бањој Луци, а под 

покровитељством Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и 

информационо друштво РС. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Приложен зборник радова са научне конференције где се виде имена рецензената. 

 

-Члан Удружења за античке студије Србије, Београд 
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2 бода (члан 22, став 22) 

Приложена чланска карта 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 9 

 

Укупан број бодова прије посљедњег избора: 15 (10+4+1) 

Укупан број бодова послије посљедњег избора: 95 (66+20+9) 

 

 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци образовало је 

17. јануара 2020. године комисију за писање извештаја за избор наставника за ужу научну 

област Општа историја на Филозофском факултету. Конкурс је објављен 18. децембра 

2019. године у дневном листу „Глас Српске“. На конкурс се пријавио један кандидат: доц. 

др Жељка Шајин.  

Комисија за писање извештаја оценила је да Жељка Шајин у потпуности 

испуњава услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у 

Бањој Луци и Правилником о поступку и условима избора академског особља 

Универзитета у Бањој Луци. Њена библиографија после избора у звање доцента 2015. 

године обухвата довољан број релевантних научних радова из уже научне области Ошта 

историја. Реч је о шест расправа објављених у угледним домаћим и међународним 

научним часописима (Филолог Филолошког факултета у Бањој  Луци, Старинар 

Археолошког института у Београду и Lucida Intervalla Филозофског факултета 

Универзитета у Београду) од којих су два писана на енглеском језику, и зборнику радова 

са међународног научног скупа Друштва за античке студије Србије (одржаног од 28. до 

20. јуна 2019. године у Београду), као и о изузетно вредној монографији под насловом 

Римски рудници сребра и олова у шпанским провинцијама и Илирику, објављеној 2019. 

године у издању Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци. Посебно треба 

нагласити да је у питању прва научна монографија о историји римског рударства на 

српском језику. Због тога и због укупне научне вредности, она представља изузетно 

значајан допринос развоју античких студија, како у Републици Српској, тако и на 

међународном плану. Укупно гледано, научни опус Жељке Шајин одражава ширину 

њених интересовања (економска историја Римског царства, историја римског рударства, 

античка епиграфика и нумизматика, римска религија, рецепција античке књижевности), 

као и особине које је красе као истраживача античке историје: ученост, научни такт, 

критички приступ изворима, сигурност суда. 

Жељка Шајин поседује дугогодишње педагошко искуство. У настави на Одсјеку 

за историју Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци учествује од 2004. године 

и избора у звање асистента. На првом циклусу студија историје студентима прве године до 
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u36opa y 3BarLe AoueHra 2015. roar.rHe Apxana je cerrauuapcxa sex6amauz lilcmopuje Cmapoe

ucmoKct, Aumuqrce fpvxe u xeneHu3Ma, Te Aumuurcoz Puata, a o4 us6opa y 3Barbe AoIIeHTa Apxt4

rpeAaBalba rr3 noMeHyrr4x npeAMera. Ha ApyroM ur4Knycy cryptla wz ucropuje crapor nujexa

r.r3BoAr.r HacraBy r43 cneAehr4x npe.(Mera: Aumuqxa enuepafiurca; Aumuqxa ucmopuozpa$uja;

IrlncmumytluoHanHa, dpywmeeua u KyrmypHa ucmopuja zpqKoz ceujema KracwtHo? u

xeneHucmuqKoz nepuoda,' IrlucmumyquoHorHa, dpywmeeua u KyrmypHa ucmopuia cmopoe

Puua; Memodonozuja ucmpatrcu*atba y o6tacmu qHmuqKe ucmopuje; Ilodyuaecxe u 6atxaucxe

npoeuuquje Puucxoe ltapcmeo; Ilosuo Puucxo l{apcmeo. Y paay ca cryAeHrLIMa cBllx HIrBoa

c;ryluja Xerxa IIIajzH norasyje BeJTHKH enrysrajasana, nocreheHocr r4 neAaroIIIKLI rarr. Osa

[oAcrr4r{e cryAeHTe Aa aKTaBHo y.recrryjy y HacraBr.r u uacroju Aa KoA rcux pasnuje }r yHalpeAa

KBaJrr.rrere HeolxoAHe 3a v3yqaBame r.rcropuje, npe cBera Kpr,rrr4rrKt4 rrpucryn I43BopL{Ma It

caMocraJrHo Mr{rxJberbe. llpe4ano pa1tz. Lr na ynanpef vBarby HacraBe, c MepoM yno4ehu uoee

HayrrHe pe3ynrare cpflcKe u cBercre r4cropr4orparprzje. I,lsyserHe neAarorxKe cnoco6socru

Xerrxe lllajr,rH orne4ajy ce v y BeoMa BHcoKr4M orleHaMa rrpr4nr.rKoM cryAeHTcKe enanyaquje

HacraBe uz ucropuje crapor rera. flopeA rora rpe6a ncrahu 4a je Xe,'rxa IIIajzn y 2018.

roAr4Hlr, tro Mr4rxJberLy cryAeHara, cBpcraHa Meby ceAaM naju:rpcnujux [peAaBaqa

@anoso$cror 1|arynrera Yuunepsllrera y Eanoj Jlyur.r.

Iluajyhu y sudy c6e zope HagedeHo, ttJtqHoru KoMucuje cy jedruozttacHo

odnyvwtu da dp )Itenxy llfujun, doqeruma @wtozo$cxoz Qaxynmema
Vruueeptumema y Earuoj nyqu, npednurce sa w6op y 36otue naHpedHo?
npofuecopa 30 Wtcy HoyttHy ofinucm Onruma ucmopuja Ha <DruotoQcqorvt

Qaxynmemy Vruueepzumema y Baruoj Jfyqu,

-V*;;;*"-;; ;;-K;;til ;p,j;ilil;,;--fu;r;il t i;-*f;" ffir;6i;i; F ;;#;;-p;,;;i,
cBr{x KaHArrAara ca Ha3HaKoM 6poia ocsoieHlrx 6o4ona, Ha ocHoBy roie he 6uru 6oprr,rynucan npr.rieAror sa

Y Eanoj Jlyuz, 3 I . 01. 2020. roArrHe llornzc qJlaHoBa xonzcuje

1. ,{p CneNana @epjaHurah, pe4onnu upo@ecop sa

yxy HayqHy o 6nacr lrlcr opuja P urura, (D r,rnoao S cru
fi axymer, Yuunep:urer y Eeorpa4y, npe4cje4Hrax

2. fip frparnura Bacuh, BaHpeAHra rpo(pecop sa
yxy HayrrHy o6lacr llovrohne ucropujcre HayKe,
(Dznoso$cxu rfaxyrrer, Ynunep:z'rer y Earroj
Jlyqz, uran
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3. [p Xerrro CasaHosuh, nanpe4nu npo$ecop sa

yxy HayrIHy o6lacr Onu'ra ucropnja,
(Dnno:otfcru t[arynrer, YHurepszrer y Barroj

JIy{z, uraH

IV. TI3ABOJEHO 3AKJbytIHO MI4ITIJbEILE

r+e qraH(os)a Konarlclrie o rba 3aKJb MI,IIUJbEIbA.

Y Earroj Jlyuu,,qA.uu.20rr.roAI4He florunc rrJraHoBa KoMacI4Je ca I,I3ABoJeHI'IM

3AKJEYII HI4M M I,IIIIJEEILEM

1.

2.


