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2007/08 године постдипломске студије на Факултету физичког васпитања и спорта
Универзитета у Бањој Луци које је завршила са просечном оценом 10.00. У фебруару
2010. године изабрана је за асистента на ужој научној области Теорија и
методологија у спорту на Факултету физичког васпитања и спорта у Бањој Луци. На
истом Факултету је 05. јула 2013. године одбранила магистарску тезу под називом
„Теоријски и практични допринос Чеде Милића развоју соколства у Босни и
Херцеговини“ чиме је стекла звање магистра наука у области физичке културе.
У међувремену ради и на својој каријери одбојкашког судије. Поред националних,
учествовала је и на више међународних одбојкашких семинара организованих од
стране Европске и Светске одбојкашке федерације. Године 2013. промовисана је у
међународног судију одбојке на песку, чиме је постала прва особа из Републике
Српске и Босне и Херцеговине са тим звањем. До сада је судила више европских
првенстава и европских турнира, као и турнир светске лиге у одбојци на песку.
Члан је светске организације физичког васпитања, FIEP (Fédération Internationale
d´Éducation Physique), и млађи уредник у научном часопису SportLogia који издаје
Факултет физичког васпитања и спорта. Секретар је редакције научног часописа
„Физичко васпитање и спорт кроз векове“. Сарађивала је у међународном пројекту
UNESCO/NWCPEA Project on the Development of Quality Physical Education/ Indicators
and Basic Needs Model под покровитељством UNESCO-а, учествовала на више
међународних научних скупова и објавила више научних и стручних радова. Говори
енглески и шпански језик.
Учествовала је на следећим научним конгресима и конференцијама:
1. Други међународни научни конгрес „Антрополошки аспекти спорта,
физичког васпитања и рекреације“, 4 – 5. новембар 2010. године, Факултет
физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци, Бања Лука, 2010.
2. Шеста међународна научна конференција „Менаџмент у спорту“, мај 2010.
године, Факултет за менаџмент у спорту Алфа Универзитета у Београду,
Београд, 2010.
3. 6th FIEP European Congress, 18-21. jun 2011, Hrvatski kineziološki savez, Poreč,
Hrvatska, 2011.
4. 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, 2011.
5. Ћоровићеви сусрети – Српска проза данас. Научни скуп историчара
„Херцеговина за вријеме аустроугарске окупације 1878-1918“, септембар
2011. године, СПКД „Просвјета“, Билећа – Гацко, 2011.
6. Трећи међународни научни конгрес „Антрополошки аспекти спорта,
физичког васпитања и рекреације“, 3 – 4. новембар 2011. године, Факултет
физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци, Бања Лука, 2011.
7. 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,
2012.
8. Четврти међународни научни конгрес „Антрополошки аспекти спорта,
физичког васпитања и рекреације“, 8 – 9. новембар 2012. године, Факултет
физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци, Бања Лука, 2012.
9. Девета међународна научна конференција „Менаџмент у спорту“, 24. мај
2013. године, Факултет за менаџмент у спорту Алфа Универзитета у

Београду, Београд, 2013.
10. 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, 2013.
11. 8th FIEP European Congress „Physical education and sports perspective of children
and youth in Europe“, 29. август – 1. септембар 2013, Comenius University in
Bratislava – Faculty of Physical Education and Sports and International Federation
of Physical Education (FIEP), Братислава, Словачка, 2013.
12. Ћоровићеви сусрети – Српска проза данас. Научни скуп историчара
„Сарајевски атентат 1914“, 19 – 21. септембар 2013. године, СПКД
„Просвјета“, Билећа – Гацко, 2013.
13. Пети међународни научни конгрес „Антрополошки аспекти спорта, физичког
васпитања и рекреације“, 7 – 8. новембар 2013. године, Факултет физичког
васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци, Бања Лука, 2013.
б) Списак објављених научних и стручних радова
Научни радови:
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.
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,
2010, стр. 11 – 25, doi: 10.5550/sgia.1002011.
3. Simović, Slobodan; Pavlović, D. Petar; Grgić, Zrinko i Pantelić, Kristina: The first
basketball competitions in the Kingdom of Yugoslavia. Facta universitatis, Vol. 8,
No. 2, 2010, pp 149 - 161.
4. Pavlović, Petar; Simović, Slobodan; Pantelić, Kristina i Grgić, Zrinko: 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),
2011,
pp.
85-113,
doi:
10.5550/sgia.110701.en.045P. doi: 10.5550/sgia.110701.se.045P.
5. 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), у: Други
научни међународни конгрес „Анторполошки 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.
6. Simović, Slobodan; Pavlović, Petar; Pantelić, Kristina i Grgić, Zrinko: Basketball
in professional and other literature in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians.
Serbian Journal of Sports Sciences. 5 (2), 2011, pp. 75-82.
7. Pavlović, Petar; Simović, Slobodan; Grgić, Zrinko i Pantelić, Kristina: 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.

8. 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. 3851. DOI: 10.5550/SP.3.2011.05.
9. 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.
10. 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.
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.
12. 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.
13. 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, Зборник радова, уредник Никола Асановић,
СПКД „Просвјета“, Билећа – Гацко, 2013, стр. 293-313.
14. Пантелић Бабић, М. Кристина и Павловић, Д. Петар: Допринос Чедомира
Милића школовању соколског кадра у Херцеговини, SportLogia, год. 9, бр. 2,
Бања Лука, 2013, стр. 172 – 185, DOI: 10.5550/sgia.130902.se.005B.
15. Pavlović, D. Petar; Pantelić Babić, M. Kristina & Pavlović, P. Danilo: First serbian
sokol slet in America in 1912, FIEP Bulletin, vol. 83, Special edition, Article III,
Editor Scientifico prof.dr Jose Fernandes Filho, 2013, pp. 289 – 291.
Стручни радови:
16. Симовић, Слободан; Гргић, Зринко; Павловић, Д. Петар и Пантелић,
Кристина: Преглед развоја кошарке на просторима бивше Југославије до
1940. године, TIME OUT, бр. 23, 2010, стр. 26 – 30.
17. 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.

2. ЗНАЧАЈ И НАУЧНИ ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЊА
а) Значај истраживања
Предложена тема докторске дисертације је нова, неистражена и изузетно значајна за
историју, нарочито за историју соколства и спорта на просторима Херцеговине.
Многи догађаји битни за историју соколства и спорта у одређеном друштву и
одређеном времену падају у заборав, па се намеће потреба да се то истражи и
забележи како би се трајно сачувало од заборава.
Обзиром да је предмет истраживања наведене докторске дисертације соколски
покрет у Херцеговини (настанак, његов теријски и практични значај, као и његова
улога у свим сферама живота становника Херцеговине) у време аустроугарске
окупације и у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (од 1929. године Краљевина
Југославија), широк, разноврстан, богат, неистражен и да је имао своје одређено
место у склопу друштвено-политичких, економских и културних збивања, намеће се
потреба да се то, до сада недовољно истражено поље, истражи.
Аутори који су до сада писали о соколству на просторима Херцеговине само су
делимично износили чињенице о његовом развоју, као и о његовом утицају на
културни развој Херцеговине, тако да нема научних радова који детаљно описују:
појаву, теоријски и практични значај, значај за појаву и ширење модерног спорта на
просторима Херцеговине, као и његова улога у култури Херцеговине. Значај и улога
соколства за културни развој Херцеговине је велика, тако да не сме да остане изван
пажње науке, па самим тим и историје. Због тога би се већа пажња требала
поклањати његовом изучавању, као и личностима које су дале значајан допринос
остварењу соколских циљева.
Све напред речено говори нам да је предмет који ће кандидат истраживати од велике
важности за историју, пре свега за историју соколства и спорта, као и за историју и
културу Херцеговине, што овој дисертацији даје посебан значај.
б) Преглед истраживања
У пројекту докторске дисертације у поглављу Преглед истраживања кандидат је
обрадио шездесет и осам (68) библиографских јединица у којима је писано о
соколском покрету на просторима Херцеговине у периоду наведеном у наслову
дисертације о: првим покушајима оснивања соколских друштава у време
аустроугарске окупације, оснивању и раду српских, хрватских и муслиманских
соколских друштава и чета, њиховој међусобној сарадњи и сарадњи са другим
културним и просветним друштвима, учешћу херцеговачких сокола на слетовима и
другим соколским манифестацијама, о прогонствима, суђењу и осудама
херцеговачких сокола, о забрани соколског рада и његовом укидању у време
аустроугарске окупације, њиховом учешћу у балканским ратовима и првом светском
рату, о учешћу сокола у ослобођењу Херцеговине и Босне од аустроугарске
окупације, обнављању, уједињењу и наставку рада соколских друштава у Краљевини
Срба, Хрвата и Словенаца (од 1929. године Краљевина Југославија), оснивању
соколске жупе Мостар и соколских друштава у појединим местима Херцеговине,
соколском раду у селима Херцеговине, организовању слетова и учешћу на њима,
соколским жртвама црвеног терора, „Просвјети“ и соколима, школовању соколског

кадра, сарадњи са соколима из других земаља, итд.
Списак наведених цитираних библиографских јединица релевантних за израду
докторске дисертације:
Бесаровић, Војислав: Соколи у Бањалучком процесу, Свеславенско соколство,
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Павловић, Д. Петар: Српски Соко, Витешка организација Српски Соко, Српско
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1918. године, Факултет физичке културе Универзитета у Српском
Сарајеву, Српско Сарајево, 1998.
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Билећа, СПКД „Просвјета“ Гацко и Фонд „Светозар и Владимир
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развоју соколства у Босни и Херцеговини, необјављена магистарска
теза, Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој
Луци, Бања Лука, 2013.
Pantelić Babić, Kristina i Pavlović, Petar: Doprinos Čedomira Milića školovanju sokolskog
kadra u Hercegovini, SportLogia, god. 9, br. 2, Banja Luka, 2013, str.
172 – 185, DOI: 10.5550/sgia.130902.se.005B.
Помен Осману Ђикићу у Биограду, Босанска Вила, год. 27, бр. 8, Сарајево, 30. април
1912, стр. 127.
Рад соколске жупе Мостар у години 1933, Соколска жупа, Мостар, (штампано у
штампарији „Босанска Пошта“ у Сарајеву), 1934.
Седам и по деценија од велеиздајничког процеса у Бањалуци, Политика, Београд, 20.
август 1991.
Скоко, Саво: Прва жртва црвеног терора (1), Соко из Мостара, Јавност, 3. август

1996, стр. 34 – 35.
Скоко, Саво: Прва жртва црвеног терора (1), У сенци вешала, Јавност, 10. август
1996, стр. 32 – 33.
Споменица о прослави десетгодишњице Просвјете, Преглед просвјетног и културног
рада Срба Босне и Херцеговине од 1902. до 1912, Издање Просвјете,
Сарајево, 1912, стр. 73 – 79, 83 – 96.
Споменица Османа Ђикића, Босанска Вила, год. 27, бр. 8, Сарајево, 30. април 1912,
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Мостар, Мостар, 1936.
Ћоровић, Владимир: О двадесетпетогодишњици „Босанске Виле“, Босанска Вила,
год. 27, бр. 1, Сарајево, 15. јануар 1912, стр. 1 – 3.
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Ћурић, Хајрудин: Почеци модерне гимнастике у Босни и Херцеговини, Прилози за
историју физичке културе у Босни и Херцеговини, бр. 5, Сарајево,
1972.
Ћурић, Хајрудин: Соколи Босне и Херцеговине у борби за ослобођење, Прилози за
историју физичке културе у Босни и Херцеговини, бр. 4, Сарајево,
1971.
Džamonja, Srećko: Sokolsko selo, Sokolski slet 1874 – Zagreb – 1934, uredio Hrvoje P.
Macanović, Vlastita naklada pisca – tisak jugoslovenske štampe d.d.,
Zagreb, 1934, str. 90 – 93.
в) Радна хипотеза са циљем истраживања
Након детаљног прегледа пронађених извора, дефинисања предмета и правца
истраживања, кандидат је јасно 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 славенског и
југословенског соколства остварујући заједничке циљеве.
 Х5: Херцеговачки соколи су дали значајан допринос у развоју свеславенског
и југословенског соколства.
Да би потврдио или оповргао постављене хипотезе кандидат је утврдио следеће
циљеве и задатке истраживања:
Циљ истраживања ће бити да се расветли и отргне од заборава настанак и развој
соколског покрета у Херцеговини од 1893. до 6. априла 1941. године.
На основу дефинисања циља истраживања кандидат је поставио следеће задатке:
 Проанализирати друштвено-економске, политичке, културне и просветне
прилике у Босни и Херцеговини од 1878. до 1918. године.
 Истражити оснивање српских соколских друштава и њихов рад до 1918.
године.
 Истражити организацију и одржавање српских соколских слетова и






























других културних манифестација.
Истражити сарадњу са српским и хрватским соколима у Хрватској.
Истражити сарадњу са соколима из Србије, Црне Горе, Словачке,
Словеније, Чешке, Бугарске, Русије, итд.
Истражити учешће херцеговачких сокола на слетовима и другим
културним манифестацијама не само на простору Херцеговине, већ и на
просторима других славенских држава.
Истражити оснивање побратимстава, њихов рад и сарадњу са соколским
друштвима.
Истражити улогу сокола и побратима у просвећивању херцеговачких села.
Истражити школовање соколског кадра.
Истражити сарадњу са другим српским друштвима и организацијама.
Истражити издавање соколских листова, часописа, књига и сл.
Истражити прогонства и осуде сокола из Херцеговине на
Велеиздајничком процесу у Бања Луци 1916. године.
Истражити учешће херцеговачких сокола у сарајевском атентату и
борбама за ослобођење и уједињење свога народа.
Истражити значајне личности за развој српског соколства.
Истражити оснивање хрватских соколских друштава, и њихов рад до 1918.
године.
Као и код српских сокола истражити: организацију и одржавање
хрватских соколских слетова и других културних манифестација, сарадњу
са српским и муслиманским соколским друштвима, сарадњу са соколима
из Словеније, Црне Горе, Србије, Словачке, Чешке, итд.
Истражити оснивање муслиманских соколских друштава и њихов рад до
1918. године.
Истражити све активности као и код српских и хрватских сокола: слетове,
такмичења, сарадњу са другим соколима, итд.
Истражити оснивање и рад осталих соколских друштава: руских, чешких,
и др.
Истражити допринос појединих Херцеговаца развоју српског соколства у
Америци (САД) до почетка првог светског рата.
Истражити соколски покрет у Херцеговини у време Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца (од 1929. године Краљевина Југославија).
Проанализирати друштвено-економске, политичке, културне и просветне
прилике у Херцеговини у време Краљевине СХС (од 1929. године:
Краљевина Југославија).
Истражити оснивање Соколског савеза Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца и формирање соколских жупа.
Истражити обнављање рада дотадашњих соколских друштава, оснивање
нових и њихов рад до 6. априла 1941. године.
Истражити оснивање херцеговачке соколске жупе (Мостар) и њен рад до
6. априла 1941. године.
Истражити оснивање сеоских соколских чета и њихов рад.
Истражити организацију соколских слетова на подручју Херцеговине.
Истражити сарадњу херцеговачких сокола са соколима из целе тадашње
државе, као и са соколима из других славенских држава: Чешке, Словачке,
Пољске, Бугарске, итд. и учешће на њиховим манифестацијама.
Истражити улогу сокола у просвећивању и развоју херцеговачких села.
Истражити школовање и усавршавање соколског кадра.

 Истражити допринос појединих Херцеговаца развоју соколства.
 Истражити издавање соколских листова, часописа, књига и других
публикација, као и писање песама посвећених соколству.
 Истражити формирање Соколског савеза Краљевине Југославије.
 Истражити улогу сокола у оснивању спортских клубова и развоју спорта
на просторима Херцеговине, као и њихову улогу у развоју физичког
васпитања у школама Херцеговине.
Кандидат ће на основу релевантних историјских извора извршити реконструкцију
настанка соколства, оснивања и рада соколских друштава, улоге и значаја сокола за
спортски, просветни, друштвени и културни живот на просторима тадашње
Херцеговине. Такође ће реконструисати живот и рад најзначајнијих личности за
развој соколства на тим просторима, личности које су цео свој живот посветиле
соколству и духовном и моралном уздизању Херцеговаца.
Због немериторности кандидата за поједина питања [друштвено-економске,
политичке, културне и просветне прилике у Херцеговини у време аустроугарске
окупације, као и у време Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (од 1929. године
Краљевина Југославија)] неће вршити властита истраживања, већ ће прихватити
истраживања других аутора.
г) Материјал и метод рада
Кандидат ће у истраживању користити историјски метод који обухвата:
проналажење, анализирање и критику примарних, секундарних и других историјских
извора релевантних за предмет и проблем овог истраживања. Дисертација ће бити
утемељена на пажљивој обради напред наведених историјских извора који ће бити
прикупљени, првенствено у архивима, музејима, библиотекама, другим установама у
Херцеговини, Босни, Србији, Хрватској и Црној Гори; затим на обради објављене
домаће и стране историјске грађе, мемоарске и друге литературе, као и грађе у
приватним архивама.
Поред коришћења већ објављених радова и истраживања, кандидат ће извршити и
веома обимна властита истраживања кроз проучавање извора у наведеним
установама, соколских часописа, листова и других публикација. Том приликом ће
прегледати:
 Архив Републике Српске,
 Музеј Републике Српске,
 Народну библиотеку Републике Српске,
 Народну библиотеку Србије,
 Архив Србије,
 Архив Југославије,
 Архив у Дубровнику,
 Архив на Цетињу,
 Архив у Загребу,
 Музеј спорта у Загребу,
 све часописе, новине и остале изворе о српском, хрватског,
муслиманском и југословенском Соколству у Херцеговини,
 Биографска и аутобиографска дела значајних личности за развој
соколства (Чедомир Милић, Васиљ Грђић, Алекса Шантић, Атанасије
Шола, и др.),
 приватну архиву докумената Јована Милића и других,







часопис Босанска Вила који је излазио од 1895. до 1914. године,
остале новине и часописе који су излазили у то време на просторима
Херцеговине и Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (од 1929. године
Краљевина Југославија),
соколску штампу која је излазила на простору целе тадашње државе,
часописе, новине и остале историјске изворе у времену од 1878. до
1941. године који су писали о Соколству у Херцеговини,
документа у вези Бањалучког велеиздајничког процеса 1916. године
као и других процеса у Херцеговини.

д) Научни допринос истраживања
Соколство на просторима Херцеговине још увек је недовољно истражено, иако је
оно имало значајно место у соколству Босне и Херцеговине у време аустроугарске
окупације, као и у соколству Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (од 1929. године
Краљевина Југославија).
Научни значај ове дисертације ће се огледати у томе што ће се по први пут научно
истражити и реконструисати соколски покрет на просторима Херцеговине од 1893.
до 6. априла 1941. године, отргнути од заборава и трајно сачувати; што ће се научно
истражити и реконструисати живот, рад и допринос појединих значајних личности
развоју соколства у Херцеговини. Поред тога резултати ове дисертације ће имати и
велики научни допринос за историју, пре свега историју спорта и соколства, али и
историју Херцеговине у наведеном периоду.
Ово истраживање ће дати одговоре на многа постављена питања, али ће у исто време
поставити и нова, чиме ће се отворити врата и дати смернице за даља истраживања
из ове области.

3. ОЦЈЕНА И ПРИЈЕДЛОГ
а) Кратка оцена о научним и стручним квалификацијама кандидата тј. о
његовим способностима да приступи изради дисертације
На основу увида у рад кандидата, приложену документацију, биографију, списак
објављених радова и саме радове Комисија констатује да је кандидат мр Кристина
М. Пантелић Бабић:
 био вредан и одличан студент на основним и постдипломским студијама;
 да је радећи као асистент одлично обављао све му поверене задатке, што је
наставио и као виши асистент;
 да је вредан и цењен члан Катедре за Теорију и методологију у спорту на
Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци;
 да је одбранио магистарску тезу под насловом „Теоријски и практични
допринос Чеде Милића развоју соколства у Босни и Херцеговини“ из научних
области Историје и Теорије спорта;
 да је објавио петнаест научних и два стручна рада из области Историје и
Теорије спорта, и на тај начин је показао да може самостално писати научне и
друге радове из наведених области.
Комисија сматра да је кандидат квалификован за израду наведене докторске
дисертације и да ће то успешно урадити.
б) Научна или практична оправданост предложених истраживања и резултати
који се могу очекивати
Предложена тема докторске дисертације је актуелна, неистражена и интересантна,
како са научног становишта, тако и са становишта могућности да послужи за даља
истраживања из те области, има научну оправданост и даће значајан допринос
историјској науци, нарочито историји соколства и спорта.
в) Мишљење о предложеној методи истраживања
Наведени метод истраживања одговара овој врсти научног истраживања и помоћу
њега кандидат ће моћи успешно извршити истраживање и дати одговоре на
постављена питања.
д) Приједлог са образложеном оценом о подобности теме и кандидата
Чланови Комисије сматрају да постоје реални услови да кандидат у даљем
истраживању може успешно да реализује постављене циљеве и задатке. Кандидат је,
након детаљног прегледа пријаве дисертације и увидом у његов досадашњи рад,
показао да јасно може дефинисати научни проблем и циљеве истраживања, те да
влада напред наведеним методом научно-истраживачког рада.
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