


YHHBEP3HTET Y 6AIbO] AYUH 
<l>aK)'ATCT QHf3114KOr SaCmHan.a H CnOpTa 

EiaH:.a AyKa 

6poj: 11 /3.1835·2113 
)JaHa, 17.1 2.2013. rommc 

H a OCIIOSY 1.fnaH8 71. CTaB 7) TaI.fXa (6) 3aKoHa 0 BIiCOKOM 0 6Pa30BaJbY 

(CnY)f(6eHH rnaC HHK Peny6JIHKe CpncKe, 6poj : 7311 0, 10411 1, 84112 ) TC 'UlaHa 5..L 
C raTyra YrIHBep3HTeTa y EaJ-bOj JIYUH, HacTaBHo Ha)"-lHO BHjetie lIa 3. cjcllHlfllH 
Onp)KaHoj 17. J 2.2013. roJIHHC, DOHl/je/lo je 

QnJlYKY 
o yrBpijHBa fbY npHjcllIIora 33 H360p Y 3BaH.C 

I. Mp KpHCTHHa naHTeI lHh na6uJi , 6Hpa ce y 3Ba !-he SHiller aCHCTCHTa Ha yiKy 
Hay411y 06JlaCT TeopHja, MeTOllOnOntja H ~H~To.QJ.l Ka y ~J.l3HqKOM BaCninatbYH enopT)', 38 

npe1l.MCTe: J1CTopHja H TcopHja cnopTa, C HCTCMaTCKa KH HC3HOJIOfHja, I-Iay'me TCOpHjC y 
cnopTY, OJlHMnHjcKo BaCDHTal:bC H 06paJOBa1-bC , Ha nepHon on 5 rO,UHHa. 

2. OBa O,llJIYKa ce l lOCTaBJba CeH8TY YHHBCp3HTcTa y Iialhoj J1YUH panH H360pa Mp 

KpHcHme fiaHTenHn Ea6Hh y 3BaiM SHwer aCHCTeHTa. 

3. CacTaBHH .l1.HO OBe O)lJJ)'"Ke je J..1 3sjeluraj K01>U1cHje 38 pa.JMaTpalbC KOHKypCHor 

MaTepHjana H micalhe H3sjcwTaja 3a H350p Y aKanCMCKa 3Baf-b8 Ha YHHsep3HTery . 

0 6paJJIo>Kelhe 
H a KOHKYPC Ylillsep3HTeTa y Eial-boj JIYUH o6jaBJheH 06.11 .201 3. rOllHHC 3a H360p 

Y aKa,/leMCKa 3salba Ha YlKY HaY'-IHy o5nacT Y>KY HaytIHy o6naCT T eopHja, MeTOllOnorHja 11 

MCTOLUlKa y 411iJI1YKOM BaCmtTa~bY H cnopTY, 3a rrpeJl.MCTc: l1cTopHja H TcopHja cnopTa, 

CHCTCMaTCKa KHHe3HOJ]omja, H aYllHC Teopuj e y cnopry, OJIHMnl1jCKO saCnHTalbe II 

o6pa:mnal:be, lIpltjasHo ce j e.n.aH KaUllHllaT Mp KpH CTHHa naliTeJIHI't Ea5H". 
H aCTaBHO HaY"<IHO BHjehe Ha 1. Cje.uHHUH O.aPIKIlHOj 29.10.2013 . ro.uHIIC 

o6pa."3oJjaJIo je KOMHCHjy 38 pa3MaTpal:bC KOHKypCHor M3TCpHjaJI3 H nHcafhC H3sjeurraja.111 

U360p y 3KanCMCKa 3Bma ua YtIHSep311Tcry . 
KOMHcHja jc upUnpCMH]la nHCMCHlf H3sjcurraj 0 npHj3SJI>eHOM KaHllHnaTy 11 HCTH 

llOCTaSHna Ha paJMarpalbC Ii 0.ll.J1Y4HSaI-bC HaCTaSHO HayqHoM BHjehy <baKYIlTeTa. 

H aCTaBHO uaY'fHO Blijchc <baKYJITCTa, Ha 3. cjerulHliH O)lpIKaHoj 17.12.20 J3. 
fOAuHe yrSPJ1.HJ10 jc Aa KaHD.H.n.aT Mp KpHCTIlHa n aHTeJ1Hh 685HI'I Y tUeJlOCTH HcnYI-b8S8 
YCJlose 3a H360p H npe.llJlO)f(HnO C eHaTY YHI'IOep3HTeT8 .na je H3a6epe y 3BaJhe B~lwer 

aCHCTeHTa Ha Y)f{Y HaYYHY o6nacT T copHja, MCTo.nonorl1ja It MeTO)lHKa Y q,U3HYKOM 

BaCnUT3H>Y H cnop'f)' , 3a npeilMeTe : HCTopHja Ii TcopHj a cnopTa, CHcTeMaTcKa 

KHlleJHOnorHja, H aYlIHe TeopHjc Y cnopry, O]lHMOl:fjcKo BaCOHTaJbe Ii o6paJooalbc, 1m 

ncpuo.u on 5 rOllHHa. 

nOCTaBJhCHO: 

I . C CHary Yill:tBCpJHTeT8 I1PEnCJEnHI1K 
2. .1locHje KaHJlH.naTa HACTABH~~OJ' BI1JEllA 
3. MaTcpHjaJI HHB I1po<t>. ~p ~OBHh 
4. ala. 

http:KaHD.H.n.aT
http:17.12.20
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ: Факултет физичког васпитања и спорта 
 

 

 

 

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: 
На сједници Наставно-научног већа Факултета физичког васпитања и спорта 
Универзитета у Бањој Луци одржаној 24.09.2013. године донета је одлука да се 
рапише Конкурс за избор сарадника на ужој научној области Теорија, методологија 
и методика у физичком васпитању и спорту на предмете: Историја и теорија 
спорта, Систематска кинезиологија, Научне теорије у спорту, Олимпијско 
васпитање и образовање. 
На основу члана 91. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике 
Српске, број: 73/10, 104/11 и 84/12) те члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци 
Наставно-научно веће Факултета физичког васпитања и спорта, на 1. редовној 
седници одржаној 29.10.2013. године донело је ОДЛУКУ (Број: 11/3.1514-10/13) о 
именовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја по 
конкурсу за избор сарадника на ужу научну област: Теорија, методологија и 
методика у физичком васпитању и спорту, на предмете: Историја и теорија 
спорта, Систематска кинезиологија, Научне теорије у спорту, Олимпијско 
васпитање и образовање.  
 
Ужа научна/умјетничка област:  
Теорија, методологија и методика у физичком васпитању и спорту 
 
Назив факултета:  
Факултет физичког васпитања и спорта 
 
Број кандидата који се бирају:  



1 (један) 
 
Број пријављених кандидата: 
1 (један) 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса:  
06.11.2013. године, Универзитет у Бањој Луци, лист „Глас Српске“ од 06. новембра 
2013. године. 
 
Састав комисије: 

а) председник: др Петар Д. Павловић, редовни професор, ужа научна област 
Теорија и методологија у спорту, Факултет физичког васпитања и спорта 
Универзитета у Бањој Луци. 

б) члан: др Слађана Мијатовић, редовни професор, ужа научна област Историја 
физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у 
Београду. 

в) члан: др Небојша Ранђеловић, доцент, ужа научна област Теорија физичке 
културе, Факултет спорта и физичког васпитања Унивезитета у Нишу. 

 
Пријављени кандидати: 

1. Кристина Пантелић Бабић 
 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Кристина (Мирослав и Госпа) Пантелић 

Бабић 
Датум и мјесто рођења: 10.02.1985. године, Нови Сад, Србија 
Установе у којима је био запослен: Факултет физичког васпитања и спорта 

Универзитета у Бањој Луци 
Радна мјеста: Асистент на ужој научној области 

Теорија и методологија у спорту 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

 Међународна организација физичког 
васпитања (FIEP), 

 Светска одбојкашка федерација 
(FIVB),  

 Европска одбојкашка федерација 
(CEV),  

 Одбојкашки савез Републике Српске,  
 Одбојкашки савез Босне и 

Херцеговине,  
 Млађи уредник у научном часопису 



SportLogia, 
 Секретар научног часописа 

„Физичко васпитање и спорт кроз 
векове“. 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Факултет физичког васпитања и спорта 
Универзитета у Бањој Луци 

Звање: Професор физичког васпитања и спорта 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 14.12.2007. године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9.07 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Факултет физичког васпитања и спорта 

Универзитета у Бањој Луци 
Звање: Магистар наука у области физичке 

културе  
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 05.07.2013. године 
Наслов завршног рада: „Теоријски и практични допринос Чеде 

Милића развоју соколства у Босни и 
Херцеговини“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Теорија, методологија и методика у 
физичком васпитању и спорту 

Просјечна оцјена: 10.00 
Докторске студије/докторат: 

Назив институције:  
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

 

Назив докторске дисертације:  
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

 

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

Факултет физичког васпитања и спорта 
Универзитета у Бањој Луци, асистент, 
24.12.2009. године 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 

1. Павловић, Д. Петар; Симовић, Слободан; Гргић, Зринко и Пантелић, 
Кристина. International basketball activity in the Kingdom of Yugoslavia, Sport 



Science, год. III, број 1, 2010, стр. 95 – 102, прегледни научни рад. 

Аутори су у раду дошли до следећих закључака: Међународна кошаркашка 
активност у Југославији почиње половином четрдесетих година XX вијека. 
Крајем пролећа 1935. године одиграна је прва јавна кошаркашка утакмица 
пред загребачком публиком између чланова Соколског друштва Загреб II и 
бугарских студената. Кошаркашка екипа ЈСК „Victoria“ из Сушака 
одиграла је две међународне утакмице, на свом терену, са екипама из 
Италије. На Божић 25. децембра 1935. године одиграли су утакмицу са 
екипом DA Fiume из Ријеке, а другу 12. фебруара 1939. године са екипом 
ROMSA, такође, из Ријеке. Студентска репрезентација Краљевине 
Југославије је своју прву интернационалну утакмицу одиграла са 
репрезентацијом Италије Б, 20. марта 1938. године у Риму. Јула месеца 
исте године на Свесоколском слету у Прагу репрезенатција Краљевине 
Југославије је одиграла прву интенационалну кошаркашку утакмицу са 
репрезентацијом Чехословачке. Иницијатива за пријем Југославије у 
Међународну кошаркашку федерацију потекла је од Савеза сокола 
Краљевине Југославије. Током 1936. године на адресу ФИБА упућена су два 
писма са молбом за пријем у чланство. Међународна кошаркашка 
федерација је половином децембра 1936. године обавестила ССКЈ, да је као 
представник Југославије примљен за 31. члана ФИБА. 

7,5 бодова 

2. Симовић, Слободан; Павловић, Д. Петар; Пантелић, Кристина и Гргић, 
Зринко. BASKETBALL IN THE TERRITORY OF FORMER YUGOSLAVIA IN 
1941 (Кошарка на просторима бивше Југославије током 1941. године), 
SportLogia, год. VI, бр. 2, Бања Лука, 2010, стр. 11 – 25, прегледни научни 
рад. 

Аутори су у раду на основу прегледаних извора извршили реконструкцију 
кошаркашких активности на просторима бивше Југославије током 1941. 
године. Аутори констатују да су у наведеном периоду одржане бројне 
кошаркашке активности и да је постојало и радило више кошаркашких 
клубова. Поред постојања клубова, у јануару 1941. године одржан је савезни 
течај за кошарку, 19. јануара одигране су три кошаркашке утакмице у 
Београду. Аутори су дошли до закључка да је после 6. априла 1941. године на 
развој кошарке у Србији поред, осталих фактора, значајан утицај имао 
долазак великог броја избеглица – кошаркаша из других делова тадашње 
Југославије. Прво кошаркашко првенство Београда за време другог светског 
рата одржано је 27. и 28. септембра 1941. године. Поред Београда кошарка 
се играла и у другим местима тадашње државе.  

7,5 бодова 

 



3. Симовић, С., Павловић, Д. П., Гргић, З. и Пантелић, К. The first basketball 
competitions in the Kingdom of Yugoslavia. Facta universitatis, Vol. 8, No. 2, 
Ниш, 2010, стр. 140 – 161, оригинални научни рад. 

На основу прегледаних извора аутори су констатовали да се кошарка на 
просторима Краљевине Југославије почела играти 1919. године, међу 
соколском и школском омладином. Прве утакмице су почеле да се одигравају 
половином 1922. године. На Жупском соколском слету, 28. и 29. јуна 1922. 
године, у Марибору, одржана су такмичења у кошарци, а у Другој мушкој 
београдској гимназији је, школске 1923/24. године, одржано првенство 
школе. Како се кошарка прво почела играти међу соколском омладином, у 
соколским друштвима, аутори су закључили да су Соколи били иницијатори 
и организатори првих кошаркашких такмичења и првенстава у Краљевини 
Југославији. Аутори су дошли до закључка да је прво првенство Савеза 
сокола Краљевине Југославије одржано 28. и 29. септембра 1940. године у 
Борову на коме су учествовале кошаркашке екипе из седам соколских жупа.  

7,5 бодова 

4. Simović, S., Pavlović, P., Pantelić, K. i Grgić, Z. Basketball in professional and 
other literature in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians. Serbian Journal of 
Sports Sciences. 5 (2), Beograd, 2011, str. 75-82, научни рад. 

Аутори су проанализирали бројне текстове о кошарци који су објављивани у 
соколској и другој литератури у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. 
Дошли су до закључка да је највећи број текстова објављен у соколским 
часописима, листовима, као и у другим листовима који су излазили у то 
време, као на пример у „Гласнику подмлатка Црвеног Крста“. Један од 
првих текстова о кошарци објављен је 1921. године у књизи „Гимнастичке 
игре“ од А. Браздила.    

7,5 бодова 

5. Pavlović, P., Simović, S., Grgić, Z. i Pantelić, K. Košarkaške aktivnosti u 
kraljevini Jugoslaviji u vremenu od 1930. do 1940. godine. U: 6 međunarodna 
konferencija „Menadžment u sportu“. (Zbornik radova), ur. D. Tomić: Fakultet za 
menadžment u sportu Alfa Univerziteta i Olimpijski komitet Srbije, Beograd, 
2011, str. 226-238, научни рад. 

У овом раду аутори су приказали један веома значајан период за развој 
кошарке на просторима тадашње Југославије, приказујући бројне утакмице, 
како оне међу постојећим клубовима, тако и прве међународне и 
репрезентативне. Посебну значајност рад има у томе што даје сликовит 
приказ наведених активности у неким од највећих градова Југославије. 
Обрадили су пријем Савеза сокола Краљевине Југославије у међународну 
кошаркашку федерацију, као и прво кошаркашко првенство Савеза сокола 
Краљевине Југославије у Борову 1940. године. Такође су обрадили и 



кошаркашке активности у бројним местима тадашње државе: Београду, 
Новом Саду,Мурској Соботи , Нишу, Мостару, Загребу, Сарајеву, Сплиту и 
др.  

3,75 бодова 

6. Pavlović, P., Simović, S., Pantelić, K. i Grgić, Z. Basketball in the territory of 
former Yugoslavia from 1st of January 1942 until the 9th of May 1945. (Košarka na 
prostorima bivše Jugoslavije od 1. januara 1942 do 9. maja 1945. godine). 
Sportlogia, 7 (1), Banja Luka, 2011, str. 85-113, doi: 
10.5550/sgia.110701.en.045P. doi: 10.5550/sgia.110701.se.045P, прегледни 
научни рад. 

Аутори су у раду на основу проанализираних извора дошли до закључка да се  
кошарка у наведеном периоду играла са готово истим интензитетом као и 
пре рата, мада се дуго времена о томе ћутало и мало писало. У том периоду 
у Београду је постојало више спортских клубова у којима се играла кошарка 
у новоформираним екипама. Поред одигравања бројних међусобних 
утакмица, приређивања првенстава, клубови су радили и на популаризацији 
кошарке, првенствено међу омладином. Према њиховом истраживању, 
поред Београда, кошарка се играла и у другим местима: Новом Саду, 
Суботици, Петровграду, Шапцу, Крагујевцу, Нишу, Призрену, Сплиту, 
Задру, Дубровнику, Шибенику, Котору и др. са различитим интензитетом. 
Највећи број утакмица и првенстава одигран је током 1942. и 1943. године.  

7,5 бодова 

7. Павловић, Д. Петар; Симовић, Слободан; Пантелић М. Кристина и Гргић, 
Зринко: Кошарка у соколској и другој литератури у Краљевини Југославији 
(Basketball in sokol and other literature in Kingdom of Yugoslavia) (Pregledni 
rad), у: Други научни међународни конгрес „Антрополошки аспекти спорта, 
физичког васпитања и рекреације“ (Зборник радова), уредник Слободан 
Симовић, Факултет физичког васпитања и спорта, Бања Лука, 2011, стр. 122-
142. DOI: 10.5550/SP.2.2010.15, прегледни научни рад. 

Аутори су проанализирали бројне текстове о кошарци који су објављени у 
соколској и другој литератури у Краљевини Југославији. Дошли су до 
закључка да је највећи број текстова објављен у соколској литератури 
(листовима, часописима и другој штампи).Један од првих текстова о 
кошарци у периоду о коме је реч је Браздилова књига „Гимнастичке игре за 
школе, друштва и војску“ издата 1931. године. У наредном периоду, до краја 
1940. године аутори су проанализирали бројне радове објављене од више 
аутора: Хермана Кебера, Милана Мудринића, Вере Павић, Зденка Павића, 
Милана Кобалија и Маријана Маржана. Аутори су дошли до закључка да је 
рад Маријана Маржана објављен 1940. године под насловом „Кошарка, 
увежбавање. Тактика игре“ један од најбољих радова у истраживаном 



периоду. 

3,75 бодова 

 

8. Павловић, Д. Петар; Симовић, Слободан и Пантелић М. Кристина: 
Оснивање Српског савеза кошарке и његов рад до 9. маја 1945. године, у: 
„Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од 
Константина Великог до данас“ (Зборник радова). Уредник: Ненад 
Живановић, Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања, 
Друштво педагога физичке културе Србије, ФИЕП – секција за историју 
физичког васпитања и спорта, Ниш, 2012, стр. 63 – 77, научни рад. 

Аутори у раду констатују да су Београђани у тим тешким ратним 
временима, поред осталог, посвећивали пажњу и спортским активностима, 
међу којима су биле и кошаркашке. Анализирајући пронађене изворе, аутори 
закључују да поред оснивања спортских клубова, одржавања бројних 
такмичења у разним спортовима, оснивани су и разни спортски савези. Они 
су извршили реконструкцију оснивања Српског савеза кошарке и одбојке у 
јесен 1941. године и истакли његов значај за развој и ширење кошарке, не 
само у Београду, већ и у целој Србији путем оснивања нових клубова, израде 
правила, школовањем судијског кадра, организовањем првенства Србије, 
одигравањем првих репрезентативних утакмица, итд.  

5 бодова 

9. Павловић, Д. Петар и Пантелић М. Кристина: Спорт у Херцеговини за 
време аустроугарске окупације, у: Ћоровићеви сусрети, Српска проза данас, 
научни скуп, Херцеговина за вријеме аустроугарске окупације 1878 – 1918 
године, Зборник радова, уредник Никола Асановић, СПКД „Просвјета“, 
Билећа – Гацко, 2012, стр. 506 – 525, научни рад. 

Аутори у раду констатују да је спорт, као друштвени феномен, саставни 
део културног, политичког, религијског живота Херцеговаца, као и њихове 
традиције и философије, и да спорт у Херцеговини има своје корене у далекој 
прошлости. Аутори су у раду дали преглед настанка и развоја спорта у 
Херцеговини у наведеном периоду. Дошли су до закључка да су иницијатори и 
оснивачи првих спортских друштава били студенти Херцеговци који су 
стицали знања у европским земљама. Херцеговци су са великим 
одушевљењем прихватали та нова сазнања о: бициклизму, коњичким 
спортовима, фудбалу, атлетици, рвању, куглању, пливању, скоковима у воду, 
тенису, мачевању, лову, планинарству и другим. Те спортске дисциплине 
прво почињу да се упражњавају у соколским друштвима, школама, ђачким 
спортским дружинама, а касније и у првим спортским клубовима. 



2 бода 

10. Павловић, Д. Петар и Пантелић, М. Кристина: Оснивање факултета 
физичког васпитања и спорта у Бањој Луци (Founding of Faculty of Physical 
education and Sports in Banja Luka), прегледни рад, у: „Антрополошки аспекти 
спорта, физичког васпитања и рекреације“ (Зборник радова), уредник 
Слободан Симовић, Факултет физичког васпитања и спорта, Бања Лука, 
2012, стр. 38-51. DOI: 10.5550/SP.3.2011.05, прегледни научни рад. 

Аутори у раду констатују да се настава физичког васпитања у Босни и 
Херцеговини почела уводити половином 19. века. У Бања Луци се, као 
обавезан предмет, почела изводити 1866. године у Богословској школи. 
Аутори су на основу аутентичних извора хронолошки обрадили све 
активности које су претходиле оснивању Факултета физичког васпитања и 
спорта у Бањој Луци, све активности око његовог оснивања као самосталне 
установе, као и све активности око почетка његовог рада. Крајем 2000.-те 
године Влада Републике Српске је покренула иницијативу за оснивање 
Факултета, а наредне 2001. године 4. јула Народна скупштина Републике 
Српске донела је одлуку о његовом оснивању. Факултет је почео са радом 
школске 2001/02. године.  

5 бодова 

11. Ljubojević Adriana, Bijelić Snežana, Zagorc Meta, Radisavljević Lepa i Pantelić 
Kristina: Effects of proprioceptive training on balance skills among sport dance 
dancers, (original research article), Facta universitatis – Physical Education and 
Sports, Vol. 10, No. 3, Niš, 2012, pp 257-266, научни рад. 

Аутори су у раду испитивали ефекате проприоцептивног тренинга на 
побољшање неких облика равнотеже код плесача спортског плеса. 
Закључили су да статистички значајне разлике између група на финалном 
мјерењу (п=.00) показују позитиван ефекат примјењеног проприоцептивног 
тренажног програма на развој равнотеже код експерименталне групе у 
свим посматраним тестовима, и узимајући у обзир важност равнотеже у 
свим аспектима плесног перформанса, препоручили примјену 
проприоцептивног тренажног модела, као иновативног приступа у 
индивидуалној и групној плесној припреми. 

7,5 бодова 

12. Павловић, Д. Петар и Пантелић, М. Кристина: Спортски живот у 
Херцеговини од 1918. до 1941. године, у: Ћоровићеви сусрети, Српска проза 
данас, научни скуп, Херцеговина у вријеме Краљевине СХС и Краљевине 
Југославије 1918-1941 године (20-23.9.2012), Зборник радова, уредник 
Никола Асановић, СПКД „Просвјета“, Билећа – Гацко, 2013, стр. 293-313, 
научни рад. 



Аутори су у раду обрадили спортски живот у Херцеговини у Краљевини 
Срба, Хрвата и Словенаца (од 1929. године Краљевина Југославија). 
Констатују да је спортски живот у новоствореној држави постао 
интензивнији него у претходном периоду. Почињу се упражњавати нови 
спортови и оснивати спортски клубови, а поједини херцеговачки спортисти 
су постизали одличне резултате и били су познати не само у Европи, већ и у 
свету. У раду су обрадили развој: атлетике, фудбала, стрељаштва, 
кошарке, одбојке, планинарства, пливања, смучања, народне спортове и 
соколство. Посебно је значајно што су аутори истакли двојицу атлетичара, 
Алексу Ковачевића и Алексу Спахића, који су постизали на такмичењима 
одличне резултате, како у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (од 1929. 
године Краљевина Југославија), тако и на другим европским такмичењима, и 
Олимпијским играма, и што су у развоју соколства истакли велики значај 
Чедомира Милића како на подручју Херцеговине, тако и на простору целе 
тадашње државе. 

2 бода 

13. Павловић, Д. Петар; Живановић, Ненад и Пантелић, М. Кристина: Васо 
Пелагић први теоретичар физичке културе у Босни и Херцеговини (Vaso 
Pelagic, the first theoretician of physical culture in Bosnia and Herzegovina), у: 
„Антрополошки аспекти спорта, физичког васпитања и рекреације“ (Зборник 
радова), уредник Слободан Симовић, Факултет физичког васпитања и 
спорта, Бања Лука, 2013, стр. 65 – 71, doi: 10.5550/SP.4.2012.07, прегледни 
научни рад. 

У раду су аутори критички проанализирали књиге, радове, писмена, преписке 
и друга документа од Васе Пелагића, као и књиге, радове и остале изворе од 
других аутора који су писали о његовом животу и раду. На основу тога они 
су донели закључке о одређеним појавама из области теорије физичке 
културе. Пелагић није био педагог са академским знањем, већ свештеник 
Српске православне цркве, констатују аутори, али је његов утицај на развој 
физичког васпитања у школама и спорта у Босни и Херцеговини био од 
велике важности. Значајно је то што су аутори дошли до закључка да је 
Пелагић био један од најзначајнијих личности са простора Босне и 
Херцеговине у области физичке културе у времену у коме је живео, и да је 
дао значајан допринос развоју теорије: телесног вежбања, физичког 
васпитања, игре и других спортских активности, и да је био први 
теоретичар и претеча савремене теорије физичке културе на просторима 
где је живео и стварао.  

5 бодова 

14. Реализован међународни научни пројекат под називом: UNESCO/NWCPEA 
Project on the Development of Quality Physical Education/ Indicators and Basic 
Needs Model - сарадник на пројекту. 



3 бода 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 74,50 (седамдесет четири зарез педесет) 
 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
Други облици међународне сарадње:  
 2. Међународни научни конгрес „Антрополошки аспекти спорта, физичког 

васпитања и рекреације“, 4 – 5. новембар 2010. године, Факултет физичког 
васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци. 

3 бода 
 6. Међународна научна конференција „Менаџмент у спорту“, мај 2010. године, 

Факултет за менаџмент у спорту Алфа Универзитета у Београду. 
3 бода 

 6th FIEP European Congress, 18-21. jun 2011, Hrvatski kineziološki savez, Poreč, 
Hrvatska.  

3 бода 
 Међународна научна конференција „Антрополошки и теоантрополошки поглед 

на физичке активности од Константина Великог до данас“, 31. август – 2. 
септембра, 2011. године, Факултет спорта и физичког васпитања Ниш, Друштво 
педагога физичке културе Србије, ФИЕП – секција за историју физичког 
васпитања и спорта, Ниш.  

3 бода 
 Ћоровићеви сусрети – Српска проза данас. Научни скуп историчара 

„Херцеговина за вријеме аустроугарске окупације 1878-1918“, септембар 2011. 
године, СПКД „Просвјета“, Билећа – Гацко. 

3 бода 
 3. Међународни научни конгрес „Антрополошки аспекти спорта, физичког 

васпитања и рекреације“, 3 – 4. новембар 2011. године, Факултет физичког 
васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци. 

3 бода 
 Ћоровићеви сусрети – Српска проза данас. Научни скуп историчара 

„Херцеговина у вријеме Краљевине СХС и Краљевине Југославије 1918-1941. 
године“, 20-23. септембар 2012. године, СПКД „Просвјета“, Билећа – Гацко. 

3 бода 
 4. Међународни научни конгрес „Антрополошки аспекти спорта, физичког 



васпитања и рекреације“, 8 – 9. новембар 2012. године, Факултет физичког 
васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци. 

3 бода 
 9. Међународна научна конференција „Менаџмент у спорту“, 24. мај 2013. 

године, Факултет за менаџмент у спорту Алфа Универзитета у Београду. 
3 бода 

 Међународна научна конференција „Антрополошки и теоантрополошки поглед 
на физичке активности од Константина Великог до данас“, 30. мај – 1. јун, 2013. 
године, Факултет спорта и физичког васпитања Ниш, Друштво педагога физичке 
културе Србије, ФИЕП – секција за историју физичког васпитања и спорта, Ниш. 

3 бода 
 8th FIEP European Congress „Physical education and sports perspective of children 

and youth in Europe“, 29. август – 1. септембар, Comenius University in Bratislava – 
Faculty of Physical Education and Sports and International Federation of Physical 
Education (FIEP), Братислава, Словачка.  

3 бода 
 Ћоровићеви сусрети – Српска проза данас. Научни скуп историчара „Сарајевски 

атентат 1914“, 19 – 21. септембар 2013. године, СПКД „Просвјета“, Билећа – 
Гацко. 

3 бода 
 5. Међународни научни конгрес „Антрополошки аспекти спорта, физичког 

васпитања и рекреације“, 7 – 8. новембар 2012. године, Факултет физичког 
васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци. 

3 бода 
 Оцена студената: изврсно. 

10 бодова 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 49 (четрдесет девет) 
 
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.) 

1. Симовић, Слободан; Гргић, Зринко; Павловић, Д. Петар и Пантелић, 
Кристина. Преглед развоја кошарке на просторима бивше Југославије до 
1940. године, TIME OUT, бр. 23, Загреб, 2010, стр. 26 – 30, стручни чланак. 

Аутори су проанализирали бројне изворе и на основу тога дали су кратак 
преглед развоја кошарке на просторима бивше Југославије, од првих 
почетака до 1940. године. Дали су преглед најзначајнијих такмичења која су 
одржана у том периоду, како у тадашњој држави, тако и учешћа на 
међународним такмичењима. Рад је поткрепљен бројним фотографијама, 
што увећава његову значајност. Аутори у раду такође наводе и неке од 



листова, часописа и приручника који су излазили у то време и у којима је 
писано о кошаркашким активностима.  

1,5 бод 

2. Шиљак, Виолета; Павловић, Д. Петар; Плакона, Елена и Пантелић, М. 
Кристина: Уметност и спорт (Arts and sports), стручни чланак, у: 
„Антрополошки аспекти спорта, физичког васпитања и рекреације“ (Зборник 
радова), уредник Слободан Симовић, Факултет физичког васпитања и 
спорта, Бања Лука, 2012, стр. 146-154. DOI: 10.5550/SP.3.2011.17, стручни 
рад. 

Аутори констатују да су уметност и спорт саставни део културе свих 
народа и да они заузимају значајно место у човековом животу. Да су они од 
свог настанка па до данас међусобно испреплетени и повезани чврстим 
везама. Аутори су дошли до закључка да су спортисти и спортска дешавања 
били инспирација многим уметницима, који су нам оставили величанствена 
дела у свим уметничким областима. Песници и књижевници су нам оставили 
дивне песме и текстове о спортским надметањима и спортистима, 
архитекти направили величанствене спортске објекте, сликари насликали 
лепе слике, вајари извајали дивне фигуре знаменитих спортиста, режисери и 
сниматељи режирали и снимили велики број филмова посвећених 
спортистима и њиховим успесима и падовима.  

2,25 бода 

3. Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета: 

 Координатор за осигурање квалитета са Факултета физичког васпитања и спорта 
2 бода. 

 Национални судија одбојке и одбојке на песку  
2 бода. 

 Међународни судија одбојке на песку  
2 бода. 

 Предавач на 1. Одбојкашком семинару за наставнике физичког васпитања и 
одбојкашке тренере, новембар 2010. године, Одбојкашки  савез града Бања Луке 

2 бода. 
 Предавач на 2. Одбојкашком семинару за наставнике физичког васпитања и 

одбојкашке тренере, новембар 2011. године, Одбојкашки  савез града Бања Луке 
2 бода. 

 Предавач на 3. Одбојкашком семинару за наставнике физичког васпитања и 
одбојкашке тренере, децембар 2012. године, Одбојкашки  савез града Бања Луке 

 2 бода. 
 Учесник на 1st European Women`s Referees Seminar for Volleyball and Beach 

Volleyball „Women in the Role as referees“, 12 – 14. март 2010 године, Европска 



одбојкашка федерација (CEV), Рим. 
2 бода. 

 Учесник на Beach Volleyball Referees Seminar, 30. април – 2. мај 2010. године, 
Европска одбојкашка федерација (CEV), Осло, Норвешка.  

2 бода. 
 Учесник на Семинару за међународне судије одбојке на песку, 5-7. Април 2013. 

године, Европска одбојкашка федерација (CEV), Анталија, Турска.  
2 бода. 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 21,75 (двадесет један зарез седамдесет пет) 
УКУПНО БОДОВА: 90,70+100,00+74,50+49,00+21,75= 335,95 (три стотине 

тридесет пет зарез деведесет пет) 
 

 
III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Кандидат мр Кристина М. Пантелић Бабић испуњава услове Конкурса за избор за 
сарадника на ужој научној области Теорија, методологија и методика у физичком 
васпитању и спорту на предмете: Историја и теорија спорта, Систематска 
кинезиологија, Научне теорије у спорту, Олимпијско васпитање и образовање, 
јер је њено пртежно универзитетско стваралаштво у оквирима ове научне области, а 
као сарадник – асистент у претходне четири  године била је на наведеним 
предметима на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој 
Луци. 
Према томе анализирајући и оцењујући целокупни рад кандидата мр Кристине М. 
Пантелић Бабић у области педагошког, научног и стручног рада у оквиру наведене 
научне области Комисија констатује: 

 да је кандидаткиња магистарску тезу радила из наведене научне области,  
 да њени радови (тринаест прегледних и научних и два стручна) третирају 

значајна и до сад неистражена подручја историје и теорије спорта, 
 да је испољила изузетну ангажованост у свим сегментима ове научне 

области, 
 да је њен педагошки рад на Факултету физичког васпитања и спорта на коме 

је радила као сарадник – асистент на предметима: Историја и теорија спорта, 
Систематска кинезиологија, Научне теорије у спорту, Олимпијско васпитање 
и образовање, успешан, 

 да је учествовала на 13 међународних научних конгреса, са радовима из ове 
научне области, 

 да је као сарадник учествовала у међународном научном пројекту, 
 да је на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци 

бирана за сарадника – асистента на ужој научној области Теорија и 
методологија у спорту. 

 
На основу тога Комисија сматра да мр Кристина М. Пантелић Бабић поседује 
стручну и научну зрелост, како у области педагошког, тако и у сфери научног рада. 
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