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научно звање магистра наука у области физичке културе.  

Кандидат је пријаву за израду докторске дисертације поднео Наставно-научном 
већу Факултета физичког васпитања и спорта 10. априла 2014. године. На 
Наставно-научном већу Факултета одржаном 29. априла 2014. године Одлуком 
(број: 11/3.622-2/14 од 29. априла 2014. године) именована је Комисија за Оцену 
подобности кандидата мр Кристине М. Пантелић Бабић и теме „Соколски 
покрет у Херцеговини од 1893. до 6. априла 1941. године“ у следећем саставу: 

1. Др Петар Павловић, редовни професор, ужа научна област Теорија и 
методологија у спорту, Факултет физичког васпитања и спорта 
Универзитета у Бањој Луци, председник; 

2. Др Зоран Милошевић, ванредни професор, ужа научна област Основне 
научне дисциплине у спорту и физичком васпитању, предмет Теорија и 
историја физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања 
Универзитета у Новом Саду, члан; 

3. Др Слађана Мијатовић, редовни професор, ужа научна област Друштвено 
хуманистичке науке, предмет Историја физичке културе, Факултет спорта и 
физичког васпитања Универзитета у Београду, члан. 

 

 

III УВОДНИ ДИО ОЦЈЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 
 

Докторска дисертација кандидата мр Кристине М. Пантелић Бабић под 
насловом „Соколски покрет у Херцеговини од 1893. до 6. априла 1941. године“, 
на основу члана 71 став 7 тачка б Закона о високом образовању  (Службени гласник 
Републике Српске, број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) те члана 54 Статута 
Универзитета у Бањој Луци, је на Наставно-научном већу Факултета физичког 
васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци на својој 9. редовној седници 
одржаној 26. јуна 2014. године прихваћена и Веће је донело Одлуку (број: 11/3.893-
3.2/14 од 26. јуна 2014. године) о усвајању извештаја Комисије за оцену подобности 
теме и кандидата за израду докторске дисертације. 

Докторска дисертација кандидата мр Кристине М. Пантелић Бабић под 
насловом „Соколски покрет у Херцеговини од 1893. до 6. априла 1941. године“ 
написана је на 562 странe у стандардном формату А4 (210 x 297 мм) са маргинама 
20–30 мм у фонту Times New Roman са размаком (проредом) од једне и по тачке 
(1,5) и величином слова 12. Дисертација је штампана двострано са нумерисаним 
странама од Увода до краја рада. Текст дисертације је илустрован са 33 слике, 28 
табела и 38 фотокопија разних аутентичних докумената, што битно употпуњује 
општу слику о догађајима који се прате и истовремено потврђује аутентичност 
података са којима се у раду непосредно оперише. Преглед кориштених и 
цитираних извора и литературе је веома исцрпан са 711 библиографских јединица 
(наслова) и 1809 фус нота, наведених у оригиналу. Наведени извори и литература 
су релевантни за овакву врсту радова. Дисертација садржи следећа поглавља: 1. 
Увод; 2. Предмет истраживања; 3. Циљ и задаци истраживања; 4. Преглед 
досадашњих истраживања; 5. Хипотезе; 6. Метод истраживања; 7. Резултати и 
дискусија; 8. Закључак; 9. Извори и литература. 
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IV УВОД И ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ

 
Кандидат је на самом почетку, пре увода и садржаја, речима Иве Андрића 

указао на важност историје за културу једног народа:  
„Само неуки и неразумни људи могу да сматрају да је прошлост мртва и 
непролазним зидом заувек одвојена од садашњице. 
Истина је напротив да је све оно што је некад човек мислио и осећао и 
радио нераскидиво уткано у оно што ми данас мислимо, осећамо и радимо. 
Уносећи светлост научне истине у догађаје прошлости значи служити 
садашњости.“ 
Кандидат констатује да многи догађаји битни за историју физичке културе у 

одређеном друштву и у одређеном времену, као и за историју соколства на 
простору Херцеговине, у време аустроугарске окупације и у Краљевини Срба, 
Хрвата и Словенаца (од 1929. године: Краљевина Југославија), падају у заборав, па 
се намеће потреба да се то забележи како би се трајно сачувало.  

Предмет истраживања је соколски покрет на просторима Херцеговине, његова 
појава, теоријски и практични значај и улога у свим сферама живота Херцеговине и 
њених становника, од првих појава соколства на том простору 1893. до 6. априла 
1941. године. 

С обзиром да је предмет овог истраживања, Соколски покрет у Херцеговини, од 
његовог настанка на том простору па све до 6. априла 1941. године, широк, 
разноврстан, богат, неистражен и да је имао своје одређено место у склопу 
друштвених, политичких, економских, просветних и културних збивања и да не 
може да остане изван пажње науке, па самим тим и историје, кандидат мр Кристина 
М. Пантелић Бабић је кренула да то неистражено поље истражи, забележи и сачува 
од заборава. 

Полазећи од предмета истраживања кандидат је дефинисао циљ истраживања: 
да се расветли настанак и развој соколског покрета у Херцеговини од 1893. до 6. 
априла 1941. године.  

Предмет и циљ истраживања кандидат је доста јасно дефинисао, што му је 
омогућило да веома прецизно формулише и задатке који се у том контексту морају 
решити. 

Кандидат је на основу циља поставио више задатака. Основни задаци су: 
истражити оснивање српских, хрватских и муслиманских соколских друштава и 
њихов рад до 1918. године; истражити соколски покрет у Херцеговини у време 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (од 1929. године: Краљевина Југославија): 
оснивање Савеза Сокола Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, формирање 
соколских жупа, формирање Соколске жупе Мостар и њене активности, рад 
соколских друштава и чета, допринос сокола просвећивању и развоју 
херцеговачких села и ослобођењу Херцеговине, улогу сокола у развоју спорта у 
Херцеговини, и др. 

Према предмету истраживања кандидат је поставио следеће радне хипотезе: 
Х1: Соколски покрет у Херцеговини утицао је на развој физичке културе, а 

нарочито на развој појединих спортских дисциплина. 
Х2: Херцеговачки соколи су дали значајан допринос просвећивању 

Херцеговаца, нарочито развоју херцеговачког села. 
Х3: Херцеговачки соколи су у време аустроугарске окупације дали значајан 

допринос ослобађању Херцеговине. 
Х4: Соколство у Херцеговини се развијало у саставу словенског и 

југословенског соколства остварујући заједничке циљеве. 
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Х5: Херцеговачки соколи су дали значајан допринос у развоју свесловенског и 

југословенског соколства. 
Кандидат је у Прегледу досадашњих истраживања навео 58 библиографских 

јединица (наслова) у којима је писано о развоју соколског покрета у наведеном 
периоду. Наведени аутори су писали само о одређеним етапама развоја соколства у 
одређеном временском периоду и у одређеном месту, тако да готово нема радова 
који су истраживали целокупни развој соколства на простору Херцеговине у 
наведеном периоду. Из тог разлога ће бити велики допринос ове дисертације у 
решавању и расветљавању наведеног предмета истраживања. Такође дисертација ће 
имати велики значај за науку уопште, а посебно за историју, дајући одређени 
научни, теоријски и практични допринос њеном развоју.  
 

 

V МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА 

 
 

Кандидат је користио историјски метод истраживања, односно он је пронашао, 
критиковао и анализирао бројне изворе (711 библиографских јединица), како 
примарне тако и секундарне историјске изворе (новине, часописе, радове, зборнике, 
књиге, монографије, преписке, писмена, записнике, фотографије и др.), који су 
настајали у времену од 1893. до 6. априла 1941. године, као и изворе и литературу 
који су настајали после тог времена.  

Поред коришћења већ објављених радова и истраживања, кандидат мр Кристина 
М. Пантелић Бабић је извршила веома обимна властита истраживања кроз 
проучавање архива, штампе (пре свега соколске) и других извора и публикација. 
Том приликом кандидат је прегледао и истражио: Архив, Музеј и Народну 
библиотеку Републике Српске, Народну библиотеку Србије, Архив Србије, Архив 
Југославије, Архив и библиотеку у Сремским Карловцима, Архив и Библиотеку 
Матице Српске и Музеј Војводине у Новом Саду, као и друге установе где се налазе 
историјски извори, часописе, новине, соколску штампу и друге изворе о српском, 
хрватском, муслиманском и југословенском соколству у Херцеговини, који су 
излазити у то време на просторима Херцеговине и Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца (од 1929. године: Краљевина Југославија), извори у вези са Бањалучким 
велеиздајничким процесом 1916. године, као и изворе о другим пресудама и осудама 
сокола, приватне архиве Јована Милић, сина старешине Соколске жупе Мостар 
Чедомира Милића и Слободанке Попадић, наследнице Новака Попадића, сокола из 
Фоче. 

Због немериторности кандидата за поједина питања (друштвене, економске, 
политичке, просветне и културне прилике у Херцеговини у време аустроугарске 
окупације, као и у време Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, а од 1929. године 
Краљевине Југославије), он није вршио властита истраживања, већ је прихватио 
истраживања других аутора. 

Наведени метод истраживања је одговарајући за овакву врсту радова и извори 
су, методолошки и у целини, добро обрађени, тако да ова докторска дисертација има 
одговарајућу научну тежину. 
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VI РЕЗУЛТАТИ И НАУЧНИ ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЊА 

 
 

Други део дисертације највећим делом посвећен је дискусији и резултатима 
истраживања (поглавље 7) на 493 стране изложена је веома обимна и научно 
компетентна историјска грађа разврстана у два дела: Соколство у Херцеговини од 
1983. до 1918. године и Соколство у Херцеговини од 1918. до 6. априла 1941. године 
са осам потпоглавља и око стотину мањих одељака, а све то уз нужно поштовање, 
пре свега, хронолошког принципа и логичког редоследа мањих целина које имају 
микротематски значај.  

У интерпретацији најважнијег дела дисертације Соколство у Херцеговини за 
време аустроугарске окупације и у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (од 1929. 
године: Краљевина Југославија) и његове активности, кандидат је систематски за 
сваки наведени период, најпре приказао друштвене, економске, политичке, културне 
и просветне прилике и на томе градио изношење значајних чињеница у односу на 
облике и разноврсне активности у српском, хрватском, муслиманском и 
југословенском соколству.  

Кандидат је, у делу дисертације Соколство у Херцеговини од 1893. до 1918. 
године, евидентирао и адекватно истакао оснивање и развој: српског, хрватског и 
муслиманског соколства и све њихове активности (јавне часове, јавне вежбе, разне 
врсте забава, излете, учешће на манифестацијама других организација, међусобну 
сарадњу, и др., а посебно организацију и одржавање соколских слетова у наведеном 
периоду). 

Кандидат је у посебном поглављу Српски соколи из Херцеговине на Бањалучком 
процесу, а на основу аутентичних докумената, извршио реконструкцију хапшења, 
осуда и пресуда против српских сокола из Херцеговине у време аустроугарске 
окупације. 

У другом делу дисертације Соколство у Херцеговини од 1918. до 6. априла 1941. 
године у посебним потпоглављима, на основу аутентичних извора, кандидат је 
истражио и реконструисао: уједињење свих соколских организација које су до тада 
постојале, формирање жупа у Краљевини СХС, формирање Соколске жупе Мостар и 
све њене многобројне активности наведене у дисертацији, рад соколских друштава и 
чета и њихова улога у развоју херцеговачких села, и др. 

У посебним поглављима, Соколство и спорт и Поезија херцеговачких сокола 
кандидат је указао на значај соколства у развоју спорта у Херцеговини и на 
списатељске делатности херцеговачких сокола и навео 39 сокола-песника и њихових 
88 песама које су углавном биле посвећене соколству. 

Кандидат је добро констатовао да су, аутори чланка у листу из Љубљане, који су 
писали о Првом сабору соколских чета Жупе Мостар одржаном 1935. године, „... 
добро предвидели да ће дело Соколске жупе Мостар остати у народу трајно за 
будућа поколења, и да ће љубав према соколству прелазити и на потомство 
Херцеговаца.“ О томе нам говоре и чињенице да је написана и одбрањена 
магистарска теза на тему херцеговачког соколства, да је у данашње време објављен 
већи број научних радова и неколико књига, и да се, поред осталог, и путем ове 
дисертације поново оживљава, наставља и продубљује љубав према соколству и 
његовим вредностима.  

У наредном осмом поглављу, кандидате је изложио закључке у којима је 
хронолошким редом обухватио најважније догађаје о развоју: српског, хрватског, 
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муслиманског и југословенског соколства и њиховим активностима на просторима 
Херцеговине, уз краћи властити коментар и оцене. 

У завршном разматрању, након усаглашавања мишљења о докторској 
дисертацији мр Кристине М. Пантелић Бабић под насловом „Соколски покрет у 
Херцеговини од 1893. до 6. априла 1941. године“, Комисија је оценила да је тема у 
целини добро обрађена.  

У контексту укупне обраде теме, кандидат је правилно поступио што је трагом 
историјских извора, постојеће литературе, штампе, специфично оних издања која су 
излазила у времену од 1893. до 6. априла 1941. године, одредио локацију 
најважнијих догађаја, истражио и утврдио настанак и развој: српског, хрватског, 
муслиманског и југословенског соколства на просторима Херцеговине.  

У целини узевши, кандидат је својим упорним радом допринео да се овај део 
културне историје, пре свега: српског, хрватског и југословенског соколства на 
просторима Херцеговине, потпуније осветли и афирмативно представи научној и 
широј јавности. 

Научни допринос ове докторске дисертације се огледа у томе што је научно 
истражено соколство (српско, хрватско, муслиманско и југословенско), одређен му 
значај и место који му припадају у просвећивању и развоју херцеговачких села, 
развоју спорта у Херцеговини, и целокупном развоју југословенског соколства. 
Поред тога, ова дисертација има велики научни допринос за историју и теорију, 
нарочито за историју и теорију: српског, хрватског, муслиманског и југословенског 
соколства,  а самим тим и спорта у време аустроугарске окупације и у Краљевини 
Срба, Хрвата и Словенаца (од 1929. године: Краљевина Југославија), јер су 
расветљени, отргнути од заборава и научно обрађени поједини делови из те области. 

Допринос ове дисертације се, такође, огледа и у томе што су дати одговори на 
постављена питања, али у исто време, отворена су врата и постављена нова питања 
за даља истраживања из научне области историје и теорије спорта.  
 
 
 

 
VII ЗАКЉУЧАК И ПРИЈЕДЛОГ 

 
  

 
На основу целокупног претходног излагања, Комисија је закључила следеће: 
 Да је кандидат мр Кристина М. Пантелић Бабић успешно обавила 
истраживачки задатак и тиме потврдила своје стручне и научне квалитете; 
 Да је кандидат у потпуности извршио реконструкцију и сачинио 
аутентичну слику о догађајима који су истраживани; 
 Да је тема, методолошки и у целини, добро и солидно обрађена и да 
поседује одговарајућу научну тежину;  
 Да докторска дисертација мр Кристине М. Пантелић Бабић, у целини 
узевши, представља вредан и оригиналан допринос у домену историје и 
теорије: српског, хрватског, муслиманског и југословенског соколства, као и 
у домену историје и теорије физичке културе. 
 
 
 
 




