
 

Проф. Др Јово Радош, рођен 1949. године у Гајдобри. Гимназију завршио у Бачкој 

Паланци, а Филозофски факултет (група за филозофију) у Београду. Магистрирао и 

докторирао из области филозофије права на Правном факултету у Новом Саду. 

 

Радио је као гимназијски професор у Бачкој Паланци и као директор и уредник у 

Новинско-издавачком предузећу ''Дневник'' у Новом Саду. Као универзитетски професор 

предавао је филозофију образовања, етику и филозофију религије на Учитељском 

факултету у Сомбору, а историју филозофије на Филозофском факултету у Источном 

Сарајеву. Такође, био је и професор филозофије на Вишој школи за образовање васпитача 

у Новом Саду и Кикинди. 

 

Сада ради на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Суботици, где 

предаје филозофију, социологију, филозофију религије и социологију образовања. Такође, 

на Високој школи за спорт у Београду предаје социологију спорта и етику у спорту. 

Посебно се бави истраживањима из области филозофије права, филозофије религије, 

филозофије спорта и етике (први је код нас објавио књигу из филозофије спорта, тежећи 

да се ова област конституише као академска дисциплина и укључи у универзитетске 

програме одговарајућих студија). Истовремено бави се и књижевним и књижевно-

критичким радом. 

 

Свој спортски ангажман нарочито је испољио у окриљу борилачких вештина (посебно 

каратеа), где је у периоду од преко четири деценије прошао све његове релевантне 

сегменте: такмичарски, тренерски, судијски, стручно-теоријски и друштвено-

организациони. 

 

Носилац је црног појаса 5. дан, тренер је првог разреда и активни интернационални судија. 

Поред осталог био је председник Карате савеза Југославије од 1988 – 1992, када је наша 

државна репрезентација остварила своје најбоље резултате у дотадашњој историји 

југословенског каратеа. 

 

Бави се и вештином самоодбране yu-yutsu, где је, такође, носилац мајсторског звања и 

звања савезног судије. 

 

Један је од оснивача Yu-jutsu савеза Војводине, Србије и државне заједнице СЦГ, чији је 

био и председник, а сада је потпредседник Yu-yutsu савеза Србије. 

 

 

Објављене књиге:  
• Митинзи у Војводини 1988, - рађање политичког плурализма, 1989 (коаутори: С. Керчов 

и А. Раич) – студија;  

• Црв у рани, - приче и песме, 1995;  

• На путевима ума (философске и философско-правне рефлексије), 1998;  

• Интернационална карате правила (коаутор С. Тепавчевић), 1999; 

• Карате – елементи спортске борбе (коаутор М. Нешић), 1999; 

• Почеци философије права код Срба, 2000;  



• Читање и контемплација (критике и огледи), 2001;  

• Вештина самоодбране – yu-yutsu (коаутор М. Нешић), 2002; 

• Филозофија са етиком, -уџбеник, 2002;  

• Плакавац, - песме, 2003;  

• Филозофија религије, 2004;  

• Филозофија спорта, 2005;  

• Ум и душа (филозофска и књижевна критика), 2007. 

 

Учествовао је на више међународних и домаћих научних симпозијума и објавио 

преко стотину научних и стручних радова, од којих наводимо следеће: 

 

1. Ontology of Competition, Philosophy of Sport and Other Essays, Proceedings Book 

(International Conference on Philosophy of Sport), Ljubljana, 2004. 

2. Опште детерминанте филозофије спорта, Зборник радова са симпозијума са 

међународним учешћем, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, 

Београд, 2004. 

3. Еудајмонија и спорт, Зборник радова са Другог европског конгреса ФИЕП-а, Врњачка 

Бања, 2004. 

4. Вера испорт, Зборник радова са Прве међународне конференције „Менаџмент у 

спорту“, Универзитет Браћа Карић, Београд, 2005. 

5. Језик спортске комуникације, Зборник радова са симпозијума са међународним 

учешћем, Факултет физичке културе, Ниш, 2005. 

6. Филозофија слободног времена и физичка активност, Зборник радова са Друге 

међународне конференције „Менаџмент у спорту“, Универзитет Браћа Карић, Београд, 

2006. 

7. Филозофија едукације и спорт, Зборник радова са Треће међународне научне 

конференције Црногорске спортске академије, Бијела, 2006. 

8. Улога естетског у катама, Зборник радова са Треће међународне конференције 

„Менаџмент у спорту, Универзитет Браћа Карић, Београд, 2007 

9. Екологија и спорт, Пословна економија, ФАБУС, Сремска Каменица, бр.3, 2009. 

10. Етика вечних вредности, Норма, Учитељски факултет, Сомбор, бр.3, 2002. 


