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Ужа научна/умјетничка област:  
Теорија, методика и методологија 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:  
Универзитет у Бањој Луци, лист „Глас Српске“ од 22. августа 2018. године. 
 
Састав комисије: 

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

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

в) члан: др Зоран Милошевић, редовни 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. 

 
Пријављени кандидати: 

1. др Кристина М. 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 и виши асистент на ужој 

научној области Теорија, методика и 
методологија у физичком васпитању и 



спорту 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

 Међународна организација физичког 
васпитања (FIEP), Асистент 
националног делегата 
БИХ/Република Српска 

 Светска одбојкашка федерација 
(FIVB),  

 Европска одбојкашка федерација 
(CEV),  

 Одбојкашки савез Републике Српске,  
 Одбојкашки савез Босне и 

Херцеговине,  
 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: Факултет физичког васпитања и спорта 
Универзитета у Бањој Луци 

Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Универзитет у Бањој Луци, Факултет 
физичког васпитања и спорта, 
01.06.2018. године  

Назив докторске дисертације: „Соколски покрет у Херцеговини од 
1893. до 6. априла 1941. године“ 



Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Доктор наука у области физичке културе 

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; Виши асистент, 
16.01.2014. године. 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане 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) 
 

Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
Објављене књиге 

1. П. Павловић, Н. Живановић, К. Пантелић Бабић, Д. Павловић, Почеци 
српског соколства у Америци, МАКОПРИНТ штампарија Бања Лука; ФИЕП 
Европа - Секција за историју физичког васпитања и спорта, Ниш; СПКД 
"Просвјета", Гацко., 2017 

10 бодова 

2. П. Павловић, Н. Живановић, К. Пантелић Бабић, Српски речник страних 
речи у физичкој култури (А-Б), ФИЕП Европа - Секција за историју физичког 
васпитања и спорта; Универзитет у Приштини, Факултет спорта и физичког 
васпитања Лепосавић; СПКД "Просвјета" Гацко., 2017 

 8 бодова 

3. B. Antala, P. Pavlović, N. Živanović, K. Pantelić Babić, BASKETBALL IN 
EUROPE, FIEP Europe- History of Physical Education and Sport Section, 
Association of Pedagogues of Physical Education and Sport FIEP, Niš, Serbia & 
University of Pristina, Faculty of Sport and Physical Education in Leposavić., 
2017 

15 бодова 

4. К. Пантелић Бабић, П. Павловић, Херцеговачки соко Чедомир Милић, СПКД 
"Просвјета" Гацко; ФИЕП Европа - Секција за историју физичког васпитања 



и спорта, 2016 

10 бодова 

5. Petar D. Pavlović, Nenad Živanović, Branislav Antala, K. Pantelić Babić, 
Football in Europe, FIEP Europe - HIstory of Physical Education and Sport 
Section and University of Priština, Faculty of Sport and Physical Education in 
Leposavić, 2016. 

15 бодова 

6. Петар Д. Павловић, К. Пантелић Бабић, Соколске песме, Београд: "Филип 
Вишњић"; ФИЕП Европа, Секција за историју физичког васпитања и спорта; 
Гацко: Српско просвјетно и културно друштво "Просвјета", 2015. 

8 бодова 

7. Nenad Zivanovic, Petar D. Pavlovic, Branislav Antala, Kristina M. Pantelic 
Babic, History of Physical Education in Europe II, University of Pristina, Faculty 
of Sport and Physical Education in Leposavic; FIEP Europe - History of Physical 
Education and Sport Section, 2015. 

15 бодова 

8. Nenad Zivanovic, Petar D. Pavlović, Branislav Antala, Кristina M. Pantelic 
Babic, History of Physical Education in Europe I, University of Pristina, Faculty 
of Sport and Physical Education in Leposavic and FIEP Europe - History of 
Physical Education and Sport Section, 2015. 

15 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 96 (деведесет шест) 

Радови објављени у научним часописима: 

1. P. Pavlović, N. Živanović, K. Pantelić Babić, D. Pavlović, SERBIAN SOKOL IN 
GARY (INDIANA), Physical Education and Sport through the centuries, Vol. 3, 
No. 1, pp. 23 - 39, 2017 

Serbs in America (SAD) started to accept the idea of Slavic and Serbian Sokolism 
at the beginning of 1909, when also started first ideas for formation of Serbian 
Sokol societies. During the second half of the same year two societies were formed, 
and during years to follow societies were formed in all other places of America 
(USA) inhabited with Serbs. During 1910 five societies were formed, among them 
also Serbian Sokol society in Gary (Indiana).Goal of this paper is to research the 



work of Society and all his activities from its formation until end of June 1914. 
During writing authors used historical method. 

7,5 бодова 

2. К. Пантелић Бабић, П. Павловић, Н. Живановић, Почеци српског соколства 
у Херцеговини, Физичко васпитање и спорт кроз векове, Vol. 4, No. 2, pp. 54 
- 72, 2017 

Sokol movement originated in Czech lands in second part of 19th century, and 
soon after it spread to all Slavic countries, as also to the ones were Slavic people 
lived. Beginnings of Sokolism in Bosnia and Herzegovina relate to Herzegovina, 
specifically to Foča and Risto Jeremić, when in 1893 the first initiatives for the 
establishment of a Serbian soko society in this city were created. It has been more 
than five years before the establishment of the first „Pobratimstvo“ 
(„Brotherhood“, „Fraternity“), primarily anti-alcoholic, but also a society that 
had the characteristics of future Serbian soko societies. In 1910 this society was 
officially re-registered in the “Serbian Soko” in Foča. In the following years 
started a little more favorable period and other societies in the cities and other 
places of Herzegovina started to appear, which after a certain time entered also in 
Herzegovina village, which contributed to the development of the village, literacy 
of the people, but also many other useful things. These beginnings and the 
development of Sokolism on the territory of Herzegovina represent the main 
subject of this paper, with the aim to research and present when and how the first 
initiatives came to light, when the first societies were founded and who were the 
most important personalities. In addition, the authors want to show the 
significance of the Sokolism for the whole of Herzegovina and its population. 
During writing authors used historical method. 

10 бодова 

3. Z. Milinkvić, S. Simović, A. LJubojević, J. Jovanović, K. Pantelić Babić, 
Strategic analysis of the external and internal environment of sport tourism at the 
“Banja Vrućica” spa, Polish Journal of Sport and Tourism, Vol. 24, No. 4, pp. 252 
– 258, Dec, 2017 

Numerous international and local organizations and agencies have in the past 15 
years dealt with various issues and problems related to tourism in Bosnia and 
Herzegovina. Often, they have accentuated the large potential for tourism 
development and improvement, particularly when it comes to spa tourism. 
Although all elements necessary for development (tradition, accommodation 
capacities, natural resources, and traffic connections) are present, the “Banja 
Vrućica” spa is still unable to respond to modern tourism market demands so that 
it can contribute to the economic growth and development in the national and 
local economies. The successful running of a tourist destination requires the 
formulation of long-term goals and decisions, reached through a process of 



strategic management. The aim of this article is to use strategic analysis as a 
means of identifying the possibilities of introducing new sport-recreational offers 
with a higher quality of service provision aligned with consumer needs, which 
would help the Vrućica spa to become more attractive and profitable.  

5 бодова 

4. Н. Живановић, П. Павловић, К. Пантелић Бабић, Васа Пелагић - Источник 
на западу, Физичко васпитање и спорт кроз векове, Vol. 3, No. 2, pp. 5 - 16, 
2016. 

Serbian nation, especially from the time it “opened its orthodox eyes”, had famous 
people who wrote out its history. One of them, who along with others embed his 
whole life in prosperity of Serbian people, was Vasa Pelagić. Born in troubled 
times of 19th century, he upgraded his high school and seminary knowledge 
abroad. But, the same as all those before and after him, he came back to Serbian 
nation, and he shared all of his gained knowledge with his people. In Moscow, 
where he spent two years, he attended lectures from: Russian literature, history, 
medicine and political economy. All this he implemented in his (not only) written 
work. Educator, humanist, visionary, writer, and with one word – man who feels 
the pain of all Serbian wounds, Vasa Pelagić addressed significant attention also 
to our profession. With his work and care for proper development of young people 
(and by that not only physical development), he set the basis for its further growth. 
As equally useful he recommended both natural national gymnastics (work in 
garden, field), as also artificial gymnastics (different kind of physical exercise), 
and always asserted that gymnastics must be first among school subjects. 

10 бодова 

5. P. Pavlović, K. Pantelić Babić, D. Pavlović, "Serbian Sokol" in Barberton (Ohio), 
GYMNASIUM, Scientific Journal of Education, Sports and Health, Vol. XVI, No. 
2, pp. 117 - 124, 2015. 

Serbs in America during 1909 began to accept Sokol idea started in 1862 in 
Prague (Czech Republic). That is the time when also appeared the first initiatives 
for founding of Serbian Sokol Societies. In the second mid of 1909 two societies 
were formed, and in the next 1910 five more, so until the end of that year seven 
societies were active. Serbian Sokol Society in Barberton was founded in 1910, as 
fifth in a row. After forming of Serbian Sokol  District  (Union)  in  America  
(Union  of  all  Serbian  Sokol  Societies in America), on October 2nd  1911 in 
Gary, Society from Barberton became its member.  During  their  existence  and  
work,  Sokols  from  Barberton  gave  significant  contribution to not only Serbian, 
but also Slavic Sokolism in America. The goal of this research is to highlight and 
tear off from oblivion formation, work and contribution of this Sokol society to 
development of Sokolism in America. Numerous  primary  and  secondary  
historical  sources  originated  in  the  time  of societies’  existence  as  also  the  



ones originated later, were reviewed and analyzed. 

10 бодова 

6. П. Павловић, Н. Живановић, К. Пантелић Бабић, Д. Павловић, Српски Соко 
у Чикагу (Илиноис), Физичко васпитање и спорт кроз векове, Vol. 2, No. 2, 
pp. 5 - 23, 2015 

Serbs in America, at the beginning of 1909 started to accept the idea of Sokolism 
as a way of gathering and workout for spiritual and body strengthening of their 
nation. In the middle of that year started also founding of first Serbian Sokol 
Societies and by the end of 1909 there were two of them, in Cincinnati (Ohio) and 
Detroit (Michigan). In the following 1910 five more societies were formed, and 
among them was also Serbian Sokol Society in Chicago (Illinois). Subject of this 
paper is Sokolism in America and goal to research who were initiators, when the 
Society was founded and what were its main activities from founding until end of 
June 1914, as also its contribution to development of Sokolism in America. During 
writing authors used historical method. Numerous primary and secondary 
historical sources originated in time of Society’s existence, as also the ones 
originated after, were reviewed and critically analyzed. 

7,5 бодова 

7. К. Пантелић Бабић, П. Павловић, Соколска идеологија Чеде Милића, 
Физичко васпитање и спорт кроз векове, Vol. 1, No. 1, pp. 117 - 131, 2014. 

Cedo Milic was one of the most important Sokol enthusiasts of that time and one of 
the rare theoreticians of Serbian and Yugoslavian Sokol. He gave particular 
contribution to theory of Sokolism in villages of Bosnia and Herzegovina, what is 
the main subject of this work. During writing numerous texts, correspondence and 
letters about theoretical aspects of Sokol, especially the ones regarding villages of 
Herzegovina, that Cedo Milic created during his life and work were reviewed and 
critically analyzed. Besides, numerous other literature and sources from other 
authors who dealt with Milic’s life and work were also reviewed. Based on 
aforementioned we extracted conclusions about certain theoretical settings about 
Sokolism, Sokols, village, etc. Our goal is to explore, highlight and present Sokol 
ideology of one certain period and one man who dedicated his whole life to Sokol 
work and his people. 

10 бодова 
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соколске жупе у Америци и њен рад до краја 1911. године, Физичко 
васпитање и спорт кроз векове, Vol. 1, No. 2, pp. 42 - 56, 2014. 



In the first half of 1909, the Serbs in America began to accept the Sokol idea. Then 
the first initiatives to establish Sokol associations started to appear and by the end 
of 1911, ten Serbian Sokol associations were established. To unify the work of the 
established associations, primarily in order to achieve the objectives of the Sokols, 
in early October 1911, in Gary (Indiana) the Serbian Sokol Parish in America 
(SSPA) was established, incorporating seven associations. The aim of this paper is 
to shed light and save from the oblivion SSPA establishment, its operation by the 
end of 1911 and its contribution to the development of the Serbian Sokol 
movement. First historical sources created at the time of the Parish establishment 
and its operation, as well as the sources which were created later, were reviewed 
and analyzed. 

7,5 бодова 

9. P. Pavlović, N. Živanović, K. Pantelić Babić, D. Pavlović, Beginnings of Serbian 
Sokolism in America, FIEP Bulletin, Vol. 85, No. 1-2, pp. 6 - 12, 2014. 

Serbs in America in the early 1909 began to accept the idea of Serbian Sokolism as 
a way of gathering and exercising in the manner of spiritual and body 
strengthening and rising of their nation. In the mid 1909 began forming of first 
Serbian Sokol societies, and by the end of that year there were two already formed. 
Besides Serbs, other Slavic nations: Czechs, Slovaks, Croats, Russians and others 
also began with forming of their own Sokol societies. First Serbian Sokol Society 
in America was formed in May 1909 in Cincinnati (Ohio). We researched its work 
until May 1914 (founding, beginning, acceptance in SSSA, participation in the 
First Serbian Sokol Slet in America in 1912, participation in the manifestations of 
other Serbian societies and organizations, as also participation in happenings 
(events) of other Slavic nations and societies). During writing we used historical 
methodology. Primary and secondary historical sources originated in the time of 
founding and work of Society until May 1914, as also the ones originated later, 
were reviewed and critically analyzed. 

7,5 бодова 

10. К. Пантелић Бабић, Н. Стојиљковић, 90 година Међународне федерације 
физичког васпитања - ФИЕП, Физичко васпитање и спорт кроз векове, Vol. 
1, No. 1, pp. 6 - 16, 2014. 

International Federation of Physical Education (FIEP) is the oldest organization 
from that area, and it gathers individuals and organizations from over 130 
countries of the World. It was founded 90 years ago in Brussels titled Federation 
Internationale de Gymnastique Educative (FIGE), and today’s name Federation 
Internationale d'Education Physique (FIEP) was established in 1953, and it hasn't 
been changed since. FIEP has 9 zones (areas), and the scientific work is divided in 
8 international sections. It publishes the oldest journal in the area of Physical 
Education (PE), FIEP Bulletin, as also many other publications that contribute to 



the development of scientific taught in the area of PE from the beginning until 
nowadays. The goal of this paper is to analyze and present to readers the origins, 
development and main activities of International Federation of Physical Education 
in the last 90 years of its existence. The authors used historical method. 

10 бодова 

11. К. Пантелић Бабић, П. Павловић, Допринос Чедомира Милића школовању 
соколског кадра у Херцеговини, SPORTLOGIA, Vol. 9, No. 2, pp. 172 - 185, 
2013. 

Cedomir Milic, from father Jovan Milic and mother Soka Milic (maiden 
Govedarica), was born on March 23rd 1886 in Mostar, and killed on November 
22nd 1941 near Niksic. Since the founding of first Serbian gymnastic society 
“Obilic” in Mostar in 1904 (since 1910 known as “Serbian Sokol (hawk)”), Milic 
was involved in its work and dedicated his whole life to sokol and national work. 
Through sokol and fraternity societies he fought for spiritual and physical 
strengthening of his people. He was deeply respected, not only by sokols and 
brothers (members of the fraternity), but also by the intellectuals of that time. 
Among his numerous sokol activities, he also gave great contribution to education 
and specialization of sokol staff on the territory of Herzegovina during Austro-
Hungarian occupation, and also in Sokolism in the time of Kingdom of Serbs, 
Croats and Slovenians (since 1929 Kingdom of Yugoslavia). The goal is to 
highlight and research the role of Cedomir Milic in education and specialization of 
sokol staff. Numerous sources from the time of Milic’s life and work, as also 
sources originated after that, were reviewed and analyzed. 

10 бодова 

12. P. Pavlović, K. Pantelić Babić, D. Pavlović, First Serbian sokol slet in America in 
1912, FIEP Bulletin, Vol. 83, No. Special edition, pp. 289 - 291, 2013. 

First Serbian Sokol societies in America started in the mid 1909, and their first 
meeting was held on 1st, 2nd and 3rd October in Gary (Indiana). At that meeting 
they formed Serbian Sokol Union in America and started the initiative for holding 
a First Serbian Sokol Slet (First Serbian Sokol competition) in America. 
Competition was held on June 22nd and 23rd 1912 in Chicago (Illinois) with 
presence of great number of spectators. Besides Serbian Sokols other Slavic Sokols 
have also participated, as also educational, gymnastics and charity societies. 
Different primary and secondary historical sources were reviewed and analyzed, 
most of all sources originated in the time of First Serbian Sokol Slet (competition), 
as also the ones originated later. 

10 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 105 (стотину пет) 



Радови са научних скупова 

1. K. Pantelić Babić, P. Pavlović, N. Živanović, Učešće Čedomira Milića u saradnji 
sokolskih i drugih organizacija, Zbornik radova, 12. Međunarodna naučna 
konferencija OBRAZOVANJE U SPORTU, Alfa BK Univerzitet - Fakultet za 
menadžment u sportu, Beograd, pp. 232 - 239, 2017. 

Чедомир Милић (1886-1941) био је истакнути соколски радник, један од 
покретача соколства, пре свега на простору Херцеговине, али и на простору 
Босне и после 1918. године на простору Краљевине СХС (од 1929: Краљевина 
Југославија). У свом раду, између осталог, посебан значај придавао је 
сарадњи, како различитих соколских организација између себе, тако и 
сарадњи соколских са другим организацијама, што је уједно и предмет овог 
истраживања. Циљ је да се истражи и прикаже које су то организације 
сарађивале са соколским, да ли је, на који начин и колико то имало утицаја 
на сам развој соколства на просторима пре свега Херцеговине, али и целе 
тадашње државе. У раду је коришћен историјски метод. 

3 бода 

2. P. Pavlović, K. Pantelić Babić, N. Živanović, D. Pavlović, Serbian sokolism in 
Steubenville (Ohio), Proceedings of the 12th FIEP European Congress "Changes in 
Childhood and Adolescence: Current Challenges for Physical Education!", 
Luxembourg, Luxembourg, pp. 129 - 130, Sep, 2017. 

Serbs who lived in America (more precisely, in the territory of United States) 
began to accept the very idea of Sokolism in mid-1907. One of first initiators of 
this idea was Danilo Radjevic, who worked and lived in Butte (Montana). In early 
1909 began to appear the first initiatives for the establishment of Serbian Soko 
societies (s.s.s.) in this territory. During 1909 two s.s.s. were established, first one 
in Cincinnati (Ohio) and second one in Detroit (Michigan), and in the following 
year five more. During 1911 three societies were established, and in 1912 more 
than ten, among which Serbian Soko Society in Steubenville (Ohio). This paper 
deals with Serbian Sokol Society in Steubenville in order to determine when the 
Society was formed, who were its initiators, founders and members, which were its 
main activities and what kind of contribution the society had to development of 
Sokolism in the territory of America (United States). 

2,25 бодова 

3. N. Živanović, P. Pavlović, Z. Milošević, V. Stanković, N. Ranđelović, D. Piršl, K. 
Pantelić Babić, Sports as a cultural phenomenon, Proceedings of the 12th FIEP 
European Congress "Changes in Childhood and Adolescence: Current Challenges 
for Physical Education!", Luxembourg, Luxembourg, pp. 190 - 191, Sep, 2017. 



Sport arises from the human need for agon (struggle), and as such has always been 
more than a game. Due to this fact, sports have drawn the attention not only of 
experts in the field of sorts and physical education, but also of numerous culture 
workers. Art is thus seen as the sum of all forms of expression – from literature and 
painting to film and the visual deflection of reality. The aim of this research is to 
point out the phenomenological breadth of sport with the specific subject – to 
analyze the cultural activities that accompanied the 2008 European Football 
Championship. Authors used historical methods and theoretical analysis.  

1 бод 

4. П. Павловић, К. Пантелић Бабић, О спорту и телесним активностима у 
делима писца српске историје, Зборник радова, "Писци српске историје" 
Ћоровићеви сусрети - Научни скуп историчара с међународним учешћем 2016, 
Гацко, ISBN 978-99976-715-0-9, pp. 448 - 465, Sep, 2017. 

О игри, спорту и другим телесним активностима су писали, поред осталих, и 
најумнији људи свих досадашњих цивилизација. Тако су и неки писци српске 
историје у својим делима описали неке од напред наведених активности. 
Предмет рада је спорт и телесна активност кроз речи писаца српске 
историје, а циљ да се истражи који су аутори о томе писали и које су им 
активности биле најинтересантније. Приликом писања рада коришћен је 
историјски метод. 

5 бодова 

5. К. Пантелић Бабић, П. Павловић, Н. Живановић, Соколи о Чедомиру Милићу, 
Зборник радова, 11. Међународна научна конференција МЕНАЏМЕНТ, 
СПОРТ, ОЛИМПИЗАМ, Београд, мај 2015, pp. 53 - 61, 2016. 

After 1862 and beginning of Sokolism in Czech Republic, that system of body 
exercise spread to all countries inhabited with Slavic people. At the territory of 
Herzegovina, especially in villages, great number of people were members of sokol 
societies, and one of the most prominent sokols was Cedomir Milic, creator and 
founder of village Sokol troops, unique in the world at the time. He was greatly 
respected by other sokols, as also residents of Herzegovina and Bosnia, and also 
other countries which nourished Sokolism. His attitude and behavior were always 
an example to many of his contemporaries who looked up to him and who were 
constantly inspired by his persistent work and selfless dedication to Sokolism. The 
subject of this paper is sokol Cedomir Milic, and our goal is to present how other 
sokols experienced and saw him, better said how they spoke and written about him, 
and in that way we will try to tear off from oblivion another part of Milic's sokol 
zeal. During writing we used historical method. 

5 бодова 



 
6. П. Павловић, К. Пантелић Бабић, Херцеговачки устаници и спорт, Зборник 

радова, Ћоровићеви сусрети - Међународни научни скуп историчара, Гацко, 
17-20. септембар 2015, pp. 385 - 401, 2016. 

Телесно вежбање и спортске активности, од настанка човека па до 
данашњих дана су, поред осталог, имали значајну улогу у развоју његових 
телесних и духовних способности. Једна од функција тих активности била је 
и та да се становници једне државе, покрајине, града, села путем телесних и 
спортских активности што боље телесно и духовно припреме за ослобођење 
од окупатора и напада других народа или племена. То је било присутно у свим 
европским системима телесног вежбања, а код неких је то био и основни 
задатак (Соколски – Тиршов, шведски, немачки, француски). То су добро знали 
и Херцеговци, да се само здрав, телесно и духовно јак народ може ослободити 
од окупатора и одбранити од  других напада. Херцеговачки устаници су се, 
пре почетка устанка, као и у време његовог трајања, на разним окупљањима 
и саборима поред цркава и манастира, као и на другим местима, такмичили у 
разним спортским дисциплинама да би и на тај начин показали да су телесно 
и духовно способни за борбу против окупатора.Циљ рада је да се истражи 
које су облике телесног вежбања упражњавали и у којим спортским 
дисциплинама су се најчешће надметали. Метод је историјски. 

5 бодова 

7. P. Pavlović, N. Živanović, K. Pantelić Babić, D. Pavlović, Serbian Sokol in St. 
Louis (Missouri), Congress Proceedings, Ist FIEP Afro-European Conference on 
Physical Education and Sport; 25th FIEP World Congress; 10th FIEP European 
Congress, Rabat, Morocco, pp. 203 - 207, Jun, 2016. 

Sokol movement started in Czech lands in 1862 with formation of „Gymnastic 
society of Prague“. Two years later, in 1864, with proposal of Professor Emanuel 
Toner, the society was named “Sokol”. After that Sokolism spread to all Slavic 
countries, as also to other countries inhabited with Slavic people. That is how 
Sokolism came among Serbs who lived in America. They started to accept Sokol 
ideology at the beginning of 1909, when also appeared first initiatives for forming of 
first Serbian Sokol societies. By the end of 1909 two societies were formed, first one 
in Cincinnati (Ohio) and the second one in Detroit (Michigan). During 1910 five 
societies were formed, and in 1911 three more, among which Serbian Sokol Society 
in St. Louis. From foundation in 1911 until June 1914, by working on realization of 
Sokol goals through various Sokol activities (public exercises and classes, 
competitions, gatherings – slets, shows, meetings and other activities), Serbian 
Sokol Society in St. Louis gave significant contribution to development of Sokolism 
in whole America. The goal of this paper is to illuminate the appearance of society, 
its work until end of June 1914, as also its contribution to development of Sokolism 
in America. Historical method was used during writing. 



3,75 бодова 

8. P. Pavlović, K. Pantelić Babić, N. Živanović, D. Pavlović, "Serbian Sokol" in 
Detroit (Michigan), Congress proceedings, 9th FIEP European Congress and 7th 
International Scientific Congress "Sport, stress, adaptation", Sofia – Bulgaria, pp. 
342 - 347, 2014. 

Serbs in America, in the first mid of 1909 accept Sokolism as a way of gathering and 
body workout, first of all for the spiritual and body strengthening, as also for the 
uplifting of their people. In that period began first initiatives for forming of Serbian 
sokol societies, and in the middle of that year started the formation of first Serbian 
Sokol societies. By the end of 1909 two of them were formed, in states Ohio and 
Michigan. First Serbian sokol society in America was formed in May 1909 in 
Cincinnati (Ohio), and the second one on October 10th 1909 in Detroit (Michigan). 
In the following years the founding of Sokol Societies were continued in many places 
around America in which Serbs lived. By the June of 1914, there were more than 40 
active societies. Beside Serbs, other Slavic nations such as Russians, Czechs, 
Slovakians, Bulgarians and Croatians were also founding societies of their own. 
This study as a subject of its interest has Sokolism in America, with the aim to tear 
off from oblivion and highlight the founding and work of Serbian Sokol Society in 
Detroit and its contribution to development of Sokolism in America. 

3,75 бодова 

9. П. Павловић, К. Пантелић Бабић, Херцеговачки соколи у Првом свјетском 
рату, Зборник радова, Ћоровићеви сусрети - Међународни научни скуп 
историчара "Босна и Херцеговина у првом свјетском рату", Гацко, pp. 167 - 
180, 2014. 

The subject of this research is participation of Herzegovinian Sokols in liberation of 
their nation. Regarding the fact that this particular topic, participation of 
Herzegovinian Sokols in the First World War on the side of Serbian army, is still 
insufficiently researched, our goal is to try to explore and determine their 
involvement, as also their contribution in battles for liberation of Herzegovina and 
other Serbian countries. During writing we used historical method. 

5 бодова 
 

10. К. Пантелић Бабић, П. Павловић, Учешће Чедомира Милића у раду соколских 
органа, Зборник радова, Десета међународна научна конференција "Изазови 
савременог менаџмента у спорту", Београд,  pp. 242 - 248, 2014. 

Чедомир Милић је рођен 23. марта 1886. године у Мостару, а свој 
овоземаљски живот је завршио 22. новембра 1941. године у Дуги никшићкој, у 
месту Подстоге. Од 1904. године, када је у Мостару основано Прво српско 
гимнастичко друштво „Обилић“, које 1910. године променило назив у „Српски 



Соко“, Милић је постао чланом соколске организације у којој је успешно радио 
све до своје смрти. Поред осталих бројних соколских активности био је члан у 
готово свим органима српског соколства до 1918. године, као и у органима 
југословенског соколства. Радећи у њима дао је значајан допринос развоју 
Соколства на просторима Херцеговине, Босне и Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца (од 1929. године Краљевина Југославија). Предмета истраживања 
је рад Чедомира Милића у развоју Соколства на простору Херцеговине, а 
касније и Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (од 1929. године Краљевина 
Југославија), а циљ је да се истражи учешће Милића у раду соколских органа и 
његов допринос развоју истих. У раду је коришћен историјски метод. 
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11. П. Павловић, К. Пантелић Бабић, Д. Павловић, "Српски Соко" у Индијана 

Харбору (Индијана), Зборник радова, Десета међународна научна 
конференција "Изазови савременог менаџмента у спорту", Београд, pp. 249 - 
255, 2014. 

During 1909 Serbs in America began to accept Sokolism as a way of gathering and 
body workout, most of all for the body and spiritual strengthening of their people. 
That is the time when appeared also first initiatives for founding of first Serbian 
sokol societies. During 1909 two societies were formed, in Cincinnati and Detroit, 
and during next year five more, among which also society from Indiana Harbor. 
Since October 2nd 1911, when Serbian Sokol Union (district, Zupa) in America was 
formed, Serbian sokol society form Indiana Harbor became its member. By working 
on achieving Sokol goals through regular Sokol activities (public classes and 
exercises, shows, Sokol competitions, gatherings (slets), meetings, etc.) Serbian 
sokols from Indiana Harbor gave significant contribution to development of 
Sokolism in America. The goal of this paper is to research the appearance, work and 
contribution of Serbian sokol society in Indiana Harbor to development of Sokolism 
in America. During writing historical method was used. 

5 бодова 
 

12. К. Пантелић Бабић, П. Павловић, Формирање и рад Соколске жупе Мостар, 
Зборник радова, 9. Међународна научна конференција "Менаџмент у спорту", 
Београд, pp. 170 - 181, 2013. 

Sokol movement was established in 1862 in Czech Republic, and soon was spread to 
all countries inhabited by Slavic people. That is how Sokol came to area of 
Herzegovina and Bosnia, and spread to all domestic people, especially to those 
living in rural area. Soon after forming of first Sokol societies appeared a need for 
their association (union). Therefore, in 1909 was decided to form Serbian Sokol 
Union of Bosnia and Herzegovina (SSUBH), which officially started its work in May 
1910. Nine years later, after very intensive work of Serbian sokols, appeared a need 
for forming of new Unions. Among them was also a Sokol Union of Mostar. In the 
years to come, this Union was one of the most active and most meritorious for 



development and prosperity of villages and life of peasants of Herzegovina and 
whole Bosnia in the time of Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians (KSCS) (from 
1929: Kingdom of Yugoslavia), and that is why we give it a special attention 
through this paper. Work of Mostar Sokol Union will be presented through the 
example from 1933, which can be a great guide for organisation, work and genuine 
zeal to all sports and other organizations of today.  
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13. П. Павловић, К. Пантелић Бабић, "Српски Соко" и сарајевски атентат, 
Зборник радова, Ћоровићеви сусрети - Међународни научни скуп историчара, 
Гацко, pp. 179 - 198, 2013. 

Предмет овог истраживања је веза између „Српског Сокола“ и сарајевског 
атентата. Како је учешће српских сокола у припреми и извршењу атентата 
на аустроугарског престолонаследника Франца Фердинанда још увек 
недовољно истражено, то је циљ да се путем овога рада покуша утврдити 
њихова улогу у томе. За потребе писања рада прегледани су и проанализирани 
историјски извори, пре свега из времена сарајевског атентата, као и извори 
који су настајали после тога. 

5 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 53,75 (педесет три зарез седамдесет пет)  

Научни резултати осталих категорија 

1. P. Pavlović, S. Simović, K. Pantelić Babić, Beginnings of Basketball in Bosnia 
and Herzegovina, BASKETBALL IN EUROPE, pp. 46 - 62, FIEP Europe - 
History of Physical Education and Sport Section, Association of Pedagogues of 
Physical Education and Sport FIEP, Nis, Serbia; University of Pristina, Faculty of 
Sport and Physical Education in Leposavić, Niš-Leposavić, 2017. 

Main object of this paper is basketball in Bosnia and Herzegovina, and goal to 
research the very beginnings of this game in that area. During writing authors used 
historical method. 

10 бодова 

2. П. Павловић, К. Пантелић Бабић, Физичка култура и спорт до 1945. године 
у одредници Босна и Херцеговина, Енциклопедија Републике Српске, pp. 643 
- 645, АНУРС, Бања Лука, Oct, 2017. 

Аутори су у овој одредници обрадили физичку културу у Босни и Херцеговини 
од средњег века до 1945. године. 

3 бода 
 

3. Petar D. Pavlović, Kristina M. Pantelić Babić, Beginnings of Football in Bosnia 



and Herzegovina, Football in Europe, pp. 20 - 35, University of Pristina, Faculty of 
Sport and Physical Education in Leposavić; FIEP Europe - History of Physical 
Education and Sport Section, Leposavić - NIš, 2016. 

Modern sports disciplines, as we know them today, originated mostly from England 
and soon spread to almost all countries of the World. The same way is how modern 
disciplines came to territory of Bosnia and Herzegovina (BIH). Foreigners who 
came to BIH from more developed European countries as also students from BIH 
who studied in some European or other countries, brought with them first 
knowledge about physical activities, and especially about modern sports disciplines. 
During breaks and also after they finished studies, students went back to BIH and 
passed their knowledge about modern sports among locals, who accepted this with 
great enthusiasm. At the same time they were also initiators of the establishment of 
gymnastic, Sokol and other sport societies.  Football, as also other sport disciplines, 
primarily started in gymnastic and Sokol societies, schools, students’ sport crews 
and slightly later in first sport clubs. 

10 бодова 

4. П. Павловић, К. Пантелић Бабић, Светосавско и Светолазаревско 
опредељење Српских Сокола, у књизи: СОКОЛСКЕ ПЕСМЕ, прикупили и 
приредили Петар Д. Павловић и Кристина М. Пантелић Бабић, pp. 26 - 33, 
"Филип Вишњић" Београд; СПКД "Просвјета" Гацко; ФИЕП Европа - 
Секција за историју физичког васпитања и спорта, Београд, 2015. 

Аутори су у овом тексту обрадили и приказали Светосавско и 
Светолазаревско опредељење српских сокола као својеврстан увод за књигу 
Соколске песме.  

6 бодова 
 

5. P. Pavlović, K. Pantelić Babić, Physical Education in schools in Bosnia and 
Herzegovina, in book: HISTORY OF PHYSICAL EDUCATION IN EUROPE II; 
editors: N. Zivanovic, P. Pavlovic, B. Antala and K. Pantelic Babic, pp. 24 - 48, 
FIEP Europe - History of PE and Sports Section; University of Pristina, Faculty of 
Sports and PE in Leposavic, Leposavic, 2015. 

Social, economic, cultural, educational, political and other kind of development, as 
also beginnings and development of physical exercise in schools of Bosnia and 
Herzegovina, can be divided in several periods: a) period until 1463, b) period from 
1463 to 1878, c) period from 1878 to 1918, d) period from 1918 to 1945, and e) 
period from 1945 onwards. We find first three periods interesting for our subject 
(from the beginning until 1918), because in these periods appeared first ideas and 
initiatives about introduction of teaching of physical education (PE), as also 
implementation of PE in curriculum of schools from that period. 

10 бодова 
 



6. П. Павловић, К. Пантелић Бабић, Игра, Петар Д. Павловић и Душко 
Вејновић: Теорија и социологија спорта, pp. 61 - 68, Европски дефендологија 
центар за научна, политичка, економска, социјална, безбједносна, 
социолошка и криминолошка истраживања; и Удружење наставника и 
сарадника Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука, 2014. 

У овом тексту аутори су покушали расветлити посебну и самосвојну потребу 
за игром у човековом животу и уопште у култури једног народа, а посебна 
пажња је усмерена на игре које се примењују у васпитно-образовном процесу, 
с намером да, колико-толико, аутори дају одговоре на питања постављена на 
самом почетку. 

6 бодова 
 

7. К. Пантелић Бабић, Сарадник у књизи: Петар Д. Павловић и Душко 
Вејновић, Теорија и социологија спорта, Европски дефендологија центар за 
научна, политичка, економска, социјална, безбједносна, социолошка и 
криминолошка истраживања, Бања Лука, и Удружење наставника и 
сарадника Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука, Бања Лука, 2014. 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 45 (четрдесет пет) 

 
 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  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) 
 
 
 
 



Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
Учешће на научним скуповима после последњег избора: 

1. 6th International scientific conference „Anthropological aspects of sports, physical 
education and recreation“, University of Banja Luka, Faculty of Physical Education 
and Sports, Banja Luka, November 7th 2014. 

3 бода 
2. 10th International Conference „Challenges in Contemporary Sport Management“, 

ALFA University, Faculty of Management in Sport, Belgrade, 2014.  
3 бода 

3. 11th International Scientific Conference „Management, Sport, Olympism“, ALFA 
BK University, Faculty of Management in Sport, Belgrade, 2015. 

3 бода 
4. 1st FIEP Afro-European Conference on Physical Education and Sport; 25th FIEP 

World Congress; 10th FIEP European Congress, Rabat, Morocco, 12th – 15th 
November 2015. 

3 бода 
5. 12th International Scientific Conference „Education in Sport“, ALFA BK University, 

Faculty of Management in Sport, Belgrade, 2016. 
3 бода 

6. 11th FIEP European Congress „Anthropological aspects of sports, physical education 
and recreation“, University of Banja Luka, Faculty of Physical Education and 
Sports, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina/Republic of Srpska, September 14th – 
18th, 2016. 

3 бода 
7. Certificate for presented paper „Vasa Pelagić – Anatoly on the West“, to Nenad 

Živanović, Petar Pavlović and Kristina Pantelić Babić, 11th FIEP European Congress 
„Anthropological aspects of sports, physical education and recreation“, University 
of Banja Luka, Faculty of Physical Education and Sports, Banja Luka, Bosnia and 
Herzegovina/Republic of Srpska, September 14th – 18th, 2016. 

3 бода 
8. Оцена студената: изврсно 

10 бодова 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 31 (тридесет један) 

 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности 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) 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПРЕ ПОСЛЕДЊЕГ ИЗБОРА: 
90,70+100,00+74,50+49,00+21,75= 335,95 (три стотине тридесет пет зарез 

деведесет пет) 
 

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

 

1. CERTIFICATE awarded in recognition of participation in the Baku 2015 European 
Games as Technical Official, Baku, Azerbaijan, 16-21 June 2015. 

2 бода 
2. 8th World University Beach Volleyball Championship 2016, Parnu, Estonia, 13 – 17. 

July 2016. 
2 бода 

3. CAMBRIDGE CENTAR SCHOOL OF ENGLISH, Certificate for Upper 
Intermediate Level, Council of Europe level B2, June 1st, 2010. 

2 бода 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 6 (шест) 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПОСЛЕ ПОСЛЕДЊЕГ ИЗБОРА: 96 + 105 + 53,75 + 

45 + 31 + 6 = 336,75 (триста тридесет шест зарез седамдесет пет)    
УКУПНО БОДОВА: 335,95 + 336,75 = 672,70 (шест стотина седамдесет два зарез 

седамдесет) 
 
 
 



III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Кандидат др Кристина М. Пантелић Бабић испуњава услове Конкурса за избор 
наставника на ужој научној области Теорија, методика и методологија у физичком 
васпитању и спорту на предмете: Историја и теорија спорта, Систематска 
кинезиологија, Научне теорије у спорту, Олимпијско васпитање и образовање, 
јер је њено претежно универзитетско стваралаштво у оквирима ове научне области, 
а као сарадник – асистент и виши асистент у претходних девет година била је на 
наведеним предметима на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у 
Бањој Луци. 
Према томе, анализирајући и оцењујући целокупни рад кандидата др 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 је докторску тезу радила из наведене научне области, 
 да њених осам књига обрађују значајна и до сада неистражена подручја 

историје и теорије физичке културе, 
 да њени радови (четрдесет и пет прегледних и научних и два стручна) 

обрађују значајна и до сад неистражена подручја историје и теорије физичке 
културе, 

 да је у претходних девет година 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 и виши асистент на предметима: Историја 
и теорија спорта, Систематска кинезиологија, Научне теорије у спорту, 
Олимпијско васпитање и образовање, успешан, 

 да је учествовала на 26 међународних научних конгреса, са радовима из ове 
научне области, 

 да је као сарадник учествовала у међународном научном пројекту, 
 да је сарадник у пројекту ФИЕП Европа о писању историје физичког 

васпитања и спорта у Европи, 
 да је члан уредништва књига (четири): History of Physical Education in Europe 

I, History of Physical Education in Europe II, Basketball in Europe, Football in 
Europe које издаје ФИЕП Европа. 

 да је на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци 
бирана за сарадника – асистента и вишег асистента на ужој научној области 
Теорија, методика и методологија у физичком васпитању и спорту. 

 
На основу тога Комисија сматра да др Кристина М. Пантелић Бабић поседује 
стручну и научну зрелост, како у области педагошког, тако и у сфери научног рада. 
Целокупан њен рад указује да поседује научно-истраживачко и педагошко искуство, 
а објављене књиге и радови имају значај за научну област у којој ради и за коју се 
бира.  
Имајући у виду да др Кристина М. Пантелић Бабић испуњава све услове за избор 
у звање доцента, наведене у члановима 74-84 Закона о високом образовању 



(Cny>K6eHH rnaCIIHK PenyOJIHKe CpnCKe, 6poj: 73. O.D, 30. jyna 2010. rO.D,HHe; CfPC, 

6poj : 104, OJ], 21. oKT06pa 2011. ro.nl1He~ LJnaHOBHMa ]33-140 CTaTyra YHHBCp3l1TeTa y 

6aJ-boj J1~H 0)) 07. anpHna 2012. ro.nHHe; npaBH HHKa 0 nocTynKy H ycnoBHMu In60pu 

HaCTaBHHKa H capa)],HHKa Ha YHHBep3HTeTY Y l3aH,oj y~H (6p. 02/04-3-1537-106/13, o,n 

28. Muja 2013. O)lHHe) 11 H3MeUUMa H )lOnYHuMa IlpaBHJIHHKU 0 TIOCT)'TIKY l1 ycnoBHMa 

H360pa HaCTaBHHKa Ii capaJJ.HHKa Ha YHHBep3HTery y 6aH,oj J1YUH, 6poj: 02/04-31009
89/15 0)), 04 . Muja 2015. rO)),HIle 11 ft3MeHll IlpaBftJlHHKa 0 nocT)'TIKy H y nOBHMa H360pa 

HaCTaBHHKa H capa,nHHKa HU YHHBep3HTeTY y Ealhoj Jl~H , 6poj : 02/04-3.1144-7/] 7 o,n 

27. anpHJla 2017. rO)VIHe, KOMHcHja HacTaBl-lo-HaYLlHoM Beny <DaKYJlTeTa CPH3w-IKor 

BaCTIHTaJ-ba H cnopTa 11 CeHaTY YHHBep3HTeTa y 13al-boj JlYJJ.H 

n P E ~ Jl A )K E: 

)),U ce BHlInl aCHCTeHT .up KpHcTIIHa M. TIaHTeJlHb Ea6Hb H3a6epe 3a .uOl~eHTa Ha )')Koj 

HaYLJHoj o6nacTH Teopuja, .l/emoOlfKG 1I .llemooo.70?llja y qnl31,/tI.1\.O.\/ BaC17Wl1afbY 1I 

cnopmy lIa npe,ll,MeTe: HCTopHja II TeopHja cnopTa, CHcTeMaTcKa KHlle3HOJIOfHja, 

HaYQHe TeopHje y cnopTY, 9J1HMnHJ~Ko ~~~nH_!~_~~~~~~a3<>'Ba~~___~~_______ , 

Eal-ba JIYKa  Eeorpa.n 

oKTo6ap 2018. rO)lHHe 

HOBH Ca)l, nOTIHtC LJnaHOBa KOMHcHje 

1. .lIp llcTap .n. TIasJlosHh, pe)J.osHl-r npo<pecop. 
Y)I(a Haytma 06JlaCT Teop1-lja, MeTO.lIHKa H 
MeTo)J.OJJOrHja y <pH3ll"LIKOM Bacm·rralbY H 
cnopTY, <l>aKYJlTeT <p113H'iKOr BacnHraH~a 11 
crropra YHi-IBep3HTeTa Y EaI-boj flYUI1, 
npe.lICe.lIHH.K. 

/ - ~ ) 
2. 	 .up CJlaijak MHjaToBI1I1, pe.lIOBHH rrpo<pecop, 

Y)l(a Hay"LIHa 06JJaCT .nPYllITSeIlO XYMaffilCTHLlKC 
HayK , npe.uMeT HCTOpl1ja <pH311"LIKe KyJlType, 
<l>aKYJlTeT cnopTa H <pH3y{t-lKOr SaCIUITalha 
YHlmep3HTeTa Y 5eorpa..Qy, l.JJJaH. 

-~l .Jr//r, Ife 
30PaH MllJlOrneBllD, pe.uo H npo<pecop, 

06JlaCT OCHOBHe 




