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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 у Бањој Луци 02/04-3.2369/12/14, дана 16. 07. 2014. 
 
Ужа научна/умјетничка област: 
Општа историја 
 
Назив факултета: 
Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци 
 
Број кандидата који се бирају 
један (1) 
 
Број пријављених кандидата 
два (2) 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса:

Сриједа, 23. 07. 2014. у дневном листу „Глас Српске“, Бања Лука 
 
Састав комисије: 

а) др Драгиша Васић, доцент Филозофског факултета у Бањој Луци, уже научне 
области Помоћне историјске науке и Национална историја, предсједник 
б) др Радивој Радић, редовни професор Филозофског факултета у Београду, ужа 
научна област Општа историја, члан 
в) др Горан Латиновић, доцент Филозофског факултета у Бањој Луци, ужа научна 
област Национална историја, члан 



 
Пријављени кандидати

1. др Жељко Савановић 
2. проф. др Слободан Илић  

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Жељко (Гојко и Стана) Савановић 
Датум и мјесто рођења: 30. 04. 1964, Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: Филозофски факултет 

Универзитета у Бањој Луци (1998-
2014) 

Радна мјеста: Библиотекар 
Чланство у научним и стручним организацијама или 
удружењима: 

Друштво библиотекара Републике 
Српске, члан Управе 

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

и Филозофски факултет у Бањој 
Луци 

Звање: Професор историје 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 1997. године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 7,20 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозофски факултет 

Универзитета у Бањој Луци 
Звање: Магистар историјских наука 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2011. године 
Наслов завршног рада: Мостови и мостоградња у 

Врбаској бановини за вријеме бана 
Милосављевића (1929-1934) 

Научна/умјетничка област (подаци из дипломе): Национална историја 
Просјечна оцјена:  9,33 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Филозофски факултет 

Универзитета у Бањој Луци 
Мјесто и година одбране докторске дисертација: Бања Лука, 2014. 
Назив докторске дисертације: Пољопривреда Врбаске бановине 
Научна/умјетничка област (подаци из дипломе): Национална историја 

Претходни  избори  у  наставна  и  научна  звања  Није биран 



(институција, звање, година избора) 
  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата

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

Кандидат др Жељко Савановић раније није биран. 
Радови послије последњег избора/реизбора
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
Научна монографија националног значаја: 
-„Гламоч у доба аустроугарске управе (1878-1918)“, Гламоч кроз вијекове, Бања Лука, 
2008, стр. 179-200. (коаутор) 
Жељко Савановић је један од пет аутора монографије Гламоч кроз вијекове. Написао је 
главу „Гламоч у доба аустроугарске управе (1878–1918)“. Ова монографија, укључујући 
Савановићев рад у њој, значајан је допринос изучавању локалне историје као основе за 
унапређење националне и опште историје.  
(5 бодова) 
 
Научна књига националног значаја: 
-Мостови сјеверозападне Босне до 1941. године, Тале, Бањалука, 2012, стр. 93. 
У овој књизи аутор је објавио своја четири рада штампана у Гласнику Удружења 
архивских радика Републике Српске и један необјављен рад. На основу необјављене 
архивске грађе, других извора и релевантне литературе аутор је обрадио у историјској 
науци недовољно истражену тему о мостовима сјеверозападне Босне.  
(8 бодова) 
 
Оригинални научни радови у часописима националног значаја:  
 
-„Поправка дрвеног моста преко ријеке Уне у Босанском Новом 1928/1929. године“, 
Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, Број 2, Бањалука, 2010, стр. 
305-309. 
Овај рад, писан на основу необјављене архивске грађе, допринос је изучавању код 
нас слабо истражене економске историје, конкретније историје саобраћаја. 
(6 бодова) 
 
-„Василије Добронравов“, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, 
Број 2, Бања Лука, 2010, стр. 305-309.  
У овом научном раду аутор прати интересантан животни пут Руса Василија 
Добронравова од рођења 1893. године у Саратовској губернији, преко школовања у 
богословској школи и војној академији, напредовања у војсци од прапоршчика до 
поручника, учешћа у рату против Турака и бољшевика, емигрирања послије пораза 
антибољшевичких снага у Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца, гдје је учитељевао у 
више мјеста. Рад припада ужим научним областима опште и националне историје.  
(6 бодова) 
 
-„Изградња дрвеног моста преко ријеке Врбање у селу Опсјечком 1925/1926. године“, 



Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, Број 3, Бања Лука, 2011, стр. 
171-177. 
Овај рад је примјер како се у равни микроисторије могу сагледати шири економски, 
друштвени, политички односи. Писан је на основу необјављене архивске грађе и 
представља допринос изучавању код нас слабо истражене економске историје, 
конкретније историје саобраћаја. 
 (6 бодова)  
 
-„Утицај картела цементне индустрије Краљевине Југославије на цијену цемента у 
Врбаској бановини, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, Број 3, 
Бања Лука, 2011, стр. 201-207. 
Годишња потрошња цемента 1937. године у Краљевини Југославији износила је 
само 24 килограма по становнику. У исто вријеме Аустрија је трошила 50 килограма, 
Чехословачка 92 килограма, Италија 145 килограма, а Њемачка чак 210 килограма. 
Због отежаног извоза цемента већ 1926. дошло је до оштре борбе између 
далматинских и континенталних цементара за домаће тржиште. Фабрике 
далматинске зоне почеле да наступају на тржиштима унутрашње зоне јер се њихови 
производи усљед Велике економске кризе нису више могли пласирати у 
иностранство. Конкуренција између предузеђа двију зона довела је до снижења 
цијена. Да би се зауставио пад цијена, који је знатно смањивао зараде, фабрике двију 
зона су склопиле картелни споразум. Картелисање се негативно одразило на 
привреду земље, јер су цијене цемента биле за 90% веће него у осталим европским 
земљама. Овај рад, у којем су строго испоштовани захтјеви историјске методологије, 
јасно показује испреплетеност и неодвојивост токова регионалне, националне и 
опште историје.  
(6 бодова)  
 
-„Грађа за дрвене мостове у Врбаској бановини 1929-1937. године“, Радови, Број 14, 
Бања Лука, 2011, стр. 139-151. 
Аутор нас у раду упознаје са врстама дрвене грађе за мостоградњу, начинима њеног 
припремања и добављања, кретању њених цијена. Рад је писан на основу необјављене 
архивске грађе. Својим чврсто утемељеним закључцима допринос је изучавању 
економске историје.  
(6 бодова) 
 
-„Мостови сјеверозападне Босне од праисторије до 1918. године“, Гласник Удружења 
архивских радника Републике Српске, Број 4, Бања Лука, 2012, стр. 73-84. 
Мостови представљају најстарије објекте инфраструктурног карактера, које је човјек 
правио, како је за сада познато, још у бронзаном добу. Функција бронзанодобних 
мостова била је да повежу сојеницу са копном, што је потврђено археолошким 
ископавањима праисторијског насеља на локалитету Доња Долина, код Градишке. 
Аутор је обрадио мостове сјеверозападне Босне и у римско, средњовјековно, турско и 
аустроугарско доба, дакле од најранијих времена до 1918. године. До сада у нашој 
историографији готово да није било радова из ове тематике. 
(6 бодова) 
 



-„Изградња понтонског моста преко ријеке Саве између Босанске и Старе Градишке 
током 1921/1922. године“, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, 
Број 4, Бања Лука, 2012, стр. 203-208. 
Непостојање моста преко ријеке Саве код Босанске Градишке силно је отежавало 
кретање људи и превоз робе са једне на другу обалу ријеке. Понтонски мост је 
изградила Војска Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1922. године. О њему се старала 
војска све до изградње и пуштања у саобраћај сталног моста 1. децембра 1940. године. 
Рад је писан на основу необјављене архивске грађе. 
(6 бодова) 
 
-„Пољопривредна комора Врбаске бановине“, Гласник Удружења архивских радника 
Републике Српске, Број 5, Бања Лука, 2013, стр. 275-283. 
У раду се говори о формирању и раду Пољопривредне коморе Врбаске бановине. За 
вријеме свога постојања, од 1937. до 1941. године, Комора је настојала да одређеним 
мјерама побољша стање пољопривреде и пољопривредника, али ти покушаји нису дали 
задовољавајуће резултате. Рад је писан углавном на основу необјављене грађе Архива 
Републике Српске у Бањој Луци и Архива Југославије у Београду. По садржини припада 
економској историји, конкретније историји пољопривреде. 
(6 бодова) 
 
-„Цијена гвожђарског грађевинског материјала у Врбаској бановини од 1929. до 1937. 
године“, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, Број 5, Бања Лука, 
2013, стр. 285-289. 
У раду се на основу необјављених архивских извора, штампе и релевантне литературе, 
анализира цијена и набавка гвожђарског грађевинског материјала у Врбаској бановини 
од 1929. до 1937. године. Рад припада области економске историје. 
(6 бодова)  
 
-„Број новоизграђених мостова и финансирање њихове изградње у Врбаској бановини 
од 1930. до 1935. године“, Радови, Број 17, Бања Лука, 2013, стр. 119-130. 
Непрецизност података о броју новоизграђених мостова у Врбаској бановини  из 
периода од 1930. до 1935. године, што је уочено у постојећој литератури, одредила је 
тему овог рада. Грађа је пронађена у оквиру статистичких годишњака Краљевине 
Југославије и необјављених докумената Архива Републике Српске у Бањој Луци (фонд 
Техничког одјељења Краљевске банске управе Врбаске бановине). Захваљујући овим 
подацима дошло се до закључка да су направљена укупно 103 моста, а да их је 
поправљено 315. Државним радовима и уз државну помоћ изграђено је 65 мостова, у 
шта је утрошено 8.888.000 динара. Бановина је изградила је 30 мостова, уз утрошених 
3.614.000 динара, а самоуправним радовима (срески, општински и други) направљено је 
осам мањих мостова. 
(6 бодова) 
 
-„Цијена превоза мостовних конструкција и грађевинског материјала у Врбаској 
бановини од 1929. до 1937. године, Гласник Удружења архивских радника Републике 
Српске, Број 6, Бања Лука, 2014, стр. 309-315. 
У раду се анализира врста превоза (колима са два и са једним коњем, воловским колима, 



великим шпедитерским колима, жељезницом и воденим путем) и цијена превоза 
грађевинског материјала у Врбаској бановини од 1929. до 1937. године,  а на основу 
необјављених архивских извора и релевантне литературе. 
(6 бодова) 
 
-„Узгој јечма у Врбаској бановини“, Гласник Удружења архивских радника Републике 
Српске, Број 6, Бања Лука, 2014, стр. 317-324. 
У раду се на основу необјављене архивске грађе, статистичких годишњака и релевантне 
литературе говори о гајењу јечма, анализирају и упоређују у одређеним годинама 
његове сјетвене површине, укупни приноси и приноси по једном хектару у Краљевини 
Југославији, њеним бановинама и срезовима Врбаске бановине. Произведене количине 
подмиривале су домаће потребе, а вишак је извожен. Знатне количине пивског јечма су 
увожене у Југославију за потребе пивара ради побољшања квалитета домаћег јечма. 
Осим у индустрији пива, он се много више користио као људска и сточна храна. 
(6 бодова) 
 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини: 
-„Документарни филм у настави историје“, Квалитет наставног и научног рада и 
болоњски процес, „Бањалучки новембарски сусрети“, Књига 12, Бањалука, 2012, стр. 
441-454. 
Аутор у раду дефинише документарни филм, бави се његовим жанровима, а највише 
простора посвећује његовој употреби у настави историје. Наглашен је и значај филма 
кроз историју као средства политичке и идеолошке пропаганде.  
(2 бода) 
 
Прикази: 
 
-„Раде Удовчић: Бараћи и Бараћани, Мркоњић Град, 2007“; Гласник Удружења 
архивских радника Републике Српске, Број 3, Бања Лука, 2011, стр. 481-482. 
(1 бод) 
 
-„Радови, Часопис за хуманистичке и друштвене науке, Број 14, Бања Лука, 2011“; 
Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, Број 4, Бања Лука, 2012, стр. 
439-440. 
(1 бод) 
 
-„Миомир Дашић: О историчарима Црногорске академије наука и умјетности, 
Подгорица, 2011“; Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, Број 4, 
Бања Лука, 2012, стр. 451-452. 
(1 бод)  
 
-„Миленко Дамјановић – Ђорђе Нијемчевић: Небојша Крекић (1936-2002), Модрича, 
2011“; Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, Број 4, Бања Лука, 
2012, стр. 457-458. 
(1 бод) 
 



-„Бошко М. Бранковић: Црква Светог пророка Илије у Смољани, Бања Лука – Босански 
Петровац, 2012“; Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, Број 5, Бања 
Лука, 2013, стр. 563-564. 
 (1 бод) 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 92 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по категоријама 
из члана 21.) 
Кандидат др Жељко Савановић није раније биран. 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
Кандидат др Жељко Савановић није радио у наставном процесу на високошколским 
установама. 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.)

Кандидат Жељко Савановић није радио у високошколским установама. 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора)

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
Стручни рад у часопису националног значаја: 
-„Библиографија Зборника за историју Босне и Херцеговине, 1-7 (1995-2012)“, Гласник 
Удружења архивских радника Републике Српске, Број 6, Бања Лука, 2014, стр. 609-616.  
 (2 бода) 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 2 

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

 
Други кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Слободан (Јован и Тода) Илић 
Датум и мјесто рођења: 28. 04. 1961; Сарајево, Центар 
Установе у којима је био запослен: -Савезни секретаријат за народну одбрану, 

Триполи, Либија (1985-1986) 
-Универзитет у Сарајеву, асистент на 
студију оријенталистике (1988-1992) 
-Bilkent University, Анкара, Турска, 
предавач (1996-2000) и доцент на одсјеку 
за историју (2000-2003) 
-Eastern Mediterranean University, доцент 
(2003-2005) и ванредни професор (2005-



2012) 
-Near East University, Никозија, Сјеверни 
Кипар, ванредни професор на теолошком 
факултету (2012-2013) и на одсјеку за 
историју (од 2013. до данас)   

Радна мјеста: Преводилац за арапски језик, асистент 
приправник, доцент, ванредни професор 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

-Члан Извршног комитета IAOSEH 
(Inetrnational Association of Ottoman Social 
and Economic History) 
-Потпредсједник CIEPO (International of 
Ottoman and Pre-Ottoman Studies) 
-Члан Deutsche Morgenländische 
Gesellschaft   
-Члан Royal Asiatic Society of Great Britain 
and Northern Ireland 
-Члан Middle East Studies Association 
-Члан American Historical Association 

  
б) Дипломе и звања:

Основне студије 
Назив институције: Универзитет у Сарајеву. Студије 

оријенталистике (туркологија/иранистика 
и арабистика/туркологија) 

Звање: Није приложио дилому 
Мјесто и година завршетка: Сарајево, 1986. (туркологија/иранистика), 

и Сарајево, 1987. (арабистика/туркологија) 
Просјечна оцјена из цијелог студија: Није приложио податак  

Постдипломске студије:  
Назив институције: Универзитет у Београду 
Звање: Магистар 
Мјесто и година завршетка: Београд, 1992. 
Наслов завршног рада: Није приложио диплому 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Оријенталистика, Османске студије 

Просјечна оцјена: Није приложио податак 
Докторске студије/докторат:  
Назив институције: Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 

Њемачка 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Бамберг, Њемачка, 1996. 

Назив докторске дисертације: Hüseyin Lamekani: Ein osmanischer Dichter 
und Mystiker und sein literarisches Werk 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Филозофија 

Претходни  избори  у  наставна  и  научна  -Универзитет у Сарајеву, асистент 



звања (институција, звање, година избора) приправник, 1988. 
-Bilkent University, Анкара, Турска, 
предавач, 1996.  
-Bilkent University, Анкара, Турска, доцент 
на одсјеку за историју, 2000. 
- Eastern Mediterranean University, доцент, 
2003.  
-Eastern Mediterranean University, ванредни 
професор, 2005. 
- Near East University, Никозија, Сјеверни 
Кипар, ванредни професор, 2012.   
 

  
Кандидат проф др Слободан Илић није испунио опште услове конкурса. Није 
доставио: увјерење о радној способности и увјерење да се против њега не води 
кривични поступак. Кандидат проф. др Слободан Илић није приложио ни сву 
потребну документацију за вредновање његове научне, стручне и образовне 
дјелатности. Као што је у Конкурсу наведено, непотпуне пријаве комисија не 
узима у разматрање. 
 
 
 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
Уколико се на Конкурс пријавило више кандидата у Закључном мишљењу обавезно је навести ранг листу 
свих  кандидата  са  назнаком  броја  освојених  бодова,  на  основу  које  ће  бити  формулисан  приједлог  за 
избор 

Комисија за избор наставника Опште историје на основу увида у Конкурсни материјал 
констатује да су се на Конкурс објављен 23. јула 2014. у листу „Глас Српске“ пријавила 
два кандидата – др Жељко Савановић и проф. др Слободан Илић.  
Кандидат проф. др Слободан Илић није испунио опште услове Конкурса. Није доставио: 
увјерење о радној способности и увјерење да се против њега не води кривични 
поступак. Такође, поменути кандидат није доставио потребну документацију која би 
Комисији омогућила вредновање његове научне, стручне и образовне дјелатности. 
Стога Комисија, сходно затјевима Конкурса, пријаву проф. др Слободана Илића 
није узела у разматрање због непотпуности.  
Комисија сматра да др Жељко Савановић испуњава услове прописане Законом о 
високом образовању Републике Српске, Статутом Универзитета у Бањој Луци и 
Правилником о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој 
Луци за избор у звање доцента за ужу научну област Општа историја.  
Комисија је закључила да кандидат др Жељко Савановић има довољан број објављених 
радова из уже научне области Национална историја, који у својим великим дијеловима 
залазе у ужу научну област Општа историја. Кандидат је аутор, односно коаутор, двије 
књиге. Из научне дјелатности је скупио 92 бода, од укупно 94 бода.  Напомињемо, да је 
у Републици Српској и шире мали број научника из уже научне области Општа 



историја.  
На основу наведених чињеница, Комисија са задовољством предлаже Наставно-
научном вијећу Филозофског факултета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у 
Бањој Луци да др Жељко Савановић буде изабран у звање доцента за ужу научну 
област Општа историја.      
 
У Бањој Луци, 17. 09. 2014. године 

 
   Потпис чланова комисије 

 

1. др Драгиша Васић, доцент 
Филозофског факултета  у 
Бањој Луци, уже научне 
области Помоћне историјске 
науке и Национална историја, 
предсједник 
  

.......................................................... 
 
2. др Радивој Радић, редовни 

професор Филозофског 
факултета у Београду, ужа 
научна област Општа историја, 
члан 

.......................................................... 
 
3. др Горан Латиновић, доцент 

Филозофског факултета у Бањој 
Луци, ужа научна област 
Национална историја, члан 

     
................................................................ 
 

IV.  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

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

  
 
 

 
 

 
 
 
 



 


