Универзитет одбране у Београду
Војна академија

ИЗВЕШТАЈ
Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника

I. ПOДАЦИ О КОНКУРСУ И КОМИСИЈИ
1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке
Одлука начелника Војне академије, 43-989 од 23.12.2013. године
2. Датум и место објављеног конкурса
01.01.2014. магазин „Одбрана“ број 199.
3. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан
Избор једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Социологија
4. Чланови Комисије (име и презиме, звање, ужа научна област за коју је изабран, датум избора у звање,
институција у којој је запослен)
1. др Чедомир Чупић, редовни професор, ужа научна област Социологија, изабран у звање 2002. године на
Факултету политичких наука Универзитета у Београду, председник
2. др Драган Коковић, редовни професор, ужа научна област Социологија, изабран у звање 1992.године на
Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, члан
3. др Јан Марчек, редовни професор, ужа научна област Андрагогија, изабран у звање 2008. године на Војној
академији Универзитета одбране, члан
5. Пријављени кандидати

др Илија Кајтез, ванредни професор

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
1. Име (име једног родитеља) и презиме
Илија (Здравко) Кајтез
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање
Ванредни професор, 18.06. 2009.
3. Датум и место рођења, адреса
16.01.1961. године, Пољице, Дрвар, БиХ, адреса: ул. Народних хероја 17/109, Нови Београд
4. Установа где је кандидат тренутно запослен и професионални статус
Војна академија-Катедра друштвених наука, пуковник
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма, просечна
оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив
1979-1982. Ваздухопловна војна академија Земуник (Задар), просечна оцена 8.14; професионални официр
1986-1991. Филозофски факултет (Задар); професор социологије и професор филозофије
6. Година уписа и завршетка специјалистичких студија, универзитет, факултет, просечна оцена (за здравствене
специјализације оцена са завршног испита), научна област, стечени академски назив
7. Година уписа и завршетка магистарских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени академски
назив
1991-1997. Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, политичка социологија, магистар политичких наука
8. Налов магистарске тезе
Нацизам и усташтво-генеалогија зла
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
Радикализам и жртве-случај октобарске револуције (антрополошко- политиколошка анализа) одбрањена 2004.
године, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, доктор политичких наука
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10. Знање светских језика (за сваки језик посебно) – STANAG, или наводи кандидата (чита, пише, говори, са
оценом одлично, врло добро, добро задовољавајуће)

руски језик-добро; енглески језик, други степен ВА

11. Научна област и ужа област
социологија – социологија
12. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству
13. Кретање у служби
1982-1991 командир питомачког вода у Ваздухопловној војној академији (Земуник-Задар)
1991-1998 наставник Филозофије на Војној академији
1998-2005 наставник Социологије на Војној академији
2005-2007 начелник центра страних језика у Војној академији (уједно наставник-Социологија)
2007-2014 начелник катедре друштвених наука (уједно наставник-Социологија)
14. Претходна звања (навести сва звања и годину избора)
наставник, асистент-приправник, асистент,
доцент доктор, 2005.
ванредни професор, 2009.
15. Чланство у стручним и научним асоцијацијама

III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
1. Списак публикованих радова
Публиковане радове уносити редоследом који је у складу са важећим критеријумима за изборе у звања
наставника
(за сваку библиографску једицину унети све податке и ознаку коефицијента научне компетентности)
a) у току последњег избора
Саопштење са међународног скупа штампано у целини – М33 (1 бод)
1. Зборник радова са научно-стручног скупа са међународним учешћем „Потребна знања официра Војска Србије
2010-2020“ (International conference:„Required knowledge of the officers of the Serbian Armed Forces 2010-2020); 3-4.
децембар 2009. Војна академија Београд. Рад са насловом:Илија Кајтез„Глобализација света безбедности и
потребна знања официра Војске Србије из подручја друштвено-хуманистичких наука“ (Colonel Ilija Kajtez, PhD,
Military Academy, „Globalization of the security world and required knowledge of the Serbian Armed Forces officers in the
field of social and liberal sciences“) стр. 135-149.
2. 14 DQM међународна конференција,, Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, ICDQM-2011, Beograd, Srbija 29-30 jun
2011, Zbornik radova, ISBN 978-86-86355-05-8; Рад са насловом: Nebojša Dragović, Marko Andrejić, Ilija Kajtez,
"Društveno-ekonomski ambijent i njegov uticaj na srpsku odbrambenu industriju" (Socio-economic ambient and their
influence on the serbian defense industry), str.783-790.
3. 15 DQM међународна конференција, Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, ICDQM-2012, Beograd, Srbija 28-29. jun
2012, Zbornik radova, ISBN 978-86-86355-10-2; рад са насловом: Саша Трандафиловић, Живко Кулић, Илија Кајтез,
"Социјално збрињавање професионалних припадника Министарства одбране и Војске Србије и чланова њихових
породица", (" Social care for the professional members of the Ministry of defence and Serbian armed forces and their family
members"), str. 766-773.
4. Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Науке одбране 2011“ Министарство одбране, Војна академија,
Београд са радом „Однос социологије и наука одбране„ 7-8. 04. 2011. (члан Организационог одбора) Рад објављен:
Илија Кајтез: („Однос социологије и наука одбране“, Војно дело, Војноиздавачки завод, Београд, јесен, 2011. стр.
183-202, YU ISSN 0042-8426, УДК 355.01/02. (енг. Colonel Ilija Kajtez, Ph.D, „Relation Between Sociology and Defense
Sciences„)
5. Serbian Philosophical Society, Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade, Centar for Ethics, Law
and Applied Philosophy, The 12 th International Law and Ethics Conference Series (ILECS) "Pacifism: Still the Issue?",
Belgrade, June 21-23, 2012, Објављен рад: Borislav Grozdić, Ilija Kajtez Dragan Gostović,„Complexity of the conception
of pacifism in orthodoxy„, orginalni naučni rad, UDK 172.4:271.2; 271,2-662:172.4 Filozofski godišnjak, 2012. Beograd,
str. 335-364 )
6. Студеничка академија, "Цијанобактерије и здравље људи" од 01.-03. 2011. Нови Сад, научни скуп са
међународним учешћем . Објављен рад: Илија Кајтез "Човек и природа" који је штампан у Архиву онкологије.
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(Colonel, Associate Professor Ilija Kajtez, PhD, Military Academy, Belgrade, Serbia, “Man and nature“, vol 19, No 3-4
December 2011; pp. 86-88, UDC 141.332:599.89, DOI 10.2298-A001104086K Oncology Institute of Vojvodina, Sremska
Kamenica, 2011.)
7. "17th STUDENICA ACADEMY, 07th-09th October, 2012, Vrnjacka Banja. научни скуп са међународним учешћем
Објављен рад: (Colonel, Associate Professor Ilija Kajtez, PhD, Military Academy, Belgrade, Serbia, "Enterprise of fasting
and vocation of a physician." Archive of Oncology, vol 21, No 1. 2013); pp. 44-49.
Монографија националног значаја – М42 (5)
1. Илија Кајтез, "Револуционарно насиље-химна слободи или апологија зла", Факултет безбедности и Службени
гласник, Београд, 2009. стр. 370. ISBN- 978-86-519-0085-6 (рецезенти: професор доктор Чедомир Чупић и професор
доктор Владимир Н. Цветковић)
2. Илија Кајтез, "Мудрост и мач-филозофи о тајнама мира и рата", Медија центар Одбрана, Београд, 2012, стр.
748. ISBN 987-86-335-0365-5 (рецезенти професор доктор Владимир Н. Цветковић и доцент доктор Мирослав
Младеновић); библиотека „Војна књига“ број 1757.
Рад у међународном часопису верификованог посебном одлуком –М 24 (4)
1. Borislav Grozdić, Ilija Kajtez Dragan Gostović,„Complexity of the conception of pacifism in orthodoxy„, orginalni
naučni rad, UDK 172.4:271.2; 271,2-662:172.4 Filozofski godišnjak, 2012. Beograd, str. 331-360.
Рад у водећем часопису националног значаја – М51 (3)
1. Ненад Перић, Илија Кајтез, „Идеологија и пропаганда као масмедијска средства геополитике и њихов утицај на
Балкан“, Национални интерес, Година X, вол.17. Број 2/2013. Београд, стр 173-189. УДК 327:911.3 (497):316.774.
2. dr Borislav Grozdić, dr Dragan Gostović, dr Ilija Kajtez, „O ubistvu u kanonima pravoslavne crkve“ Defendologija,
Banja Luka, br. 33. str. 33-42, 2013. Izvorni naučni rad DOI: 10.5570/dfnd.1333.03.se COBISS.BH-ID 3540760 UDK
343.3/.7:271.2-74
3. Borislav Grozdić, Ilija Kajtez Dragan Gostović, Understanding of peace in Cristianity, Peace in the human soul, peace
among people and peace among nations, Universitatea "Tibiscus" din Timisoara, ANALE, volumul XXI, Seria Drept,
Timisoara 2012. ISSN 1582-9359, str. 41-53.
Рад у часопису националног значаја – М52 (2)
1. Colonel, Associate Professor Ilija Kajtez, PhD, Military Academy, Belgrade, Serbia, “Man and nature“, vol 19, No 3-4
December 2011; pp. 86-88, UDC 141.332:599.89, DOI 10.2298-A001104086K Oncology Institute of Vojvodina, Sremska
Kamenica, 2011.
2. Colonel, Associate Professor Ilija Kajtez, PhD, Military Academy, Belgrade, Serbia, "Enterprise of fasting and vocation
of a physician." Archive of Oncology, vol 21, No 1. 2013; pp. 44-49.
3. Илија Кајтез, Драган Гостовић, Борислав Гроздић, "Потребна знања официра Војске Србије у области
друштвено- хуманистичких наука за учешће у међународним мисијама" УДК: 37.034/035:355.082.1;355.231.(497.11),
Војно дело, јесен, Београд, 2012. стр. 215-262. (рад настао у оквиру научноистраживачког пројекта Катедре
друштвених наука Војна академије: "Садржаји друштвено-хуманистичких наука у школовању официра Војске
Србије потребни за учешће у међународним мисијама" руководилац пројект пуковник проф. др Илија Кајтез)
4. Assistant Professor Ilija Kajtez, PhD, Military Academy, Belgrade, Serbia, “Doctor`s profession-science, skill or
mission“, vol 17, No 3-4 December 2009; pp. 89-92, 40-UDC 614.253.89:001.89:2-764, DOI 10.2298A00904089K
Oncology Institute of Vojvodina, Sremska Kamenica, 2009.
5. Илија Кајтез "Предисторијски облици ратних сукоба", Војно дело, Војноиздавачки завод, Београд, 2005. године,
стр. 175-204. YU ISSN 0042-8426, UDK 355.48:94 (3).
6. Илија Кајтез, "Римска империја-снага и моћ њеног оружја", Војно дело, Војноиздавачки завод, Београд, 2007.
године, стр. 114-147, YU ISSN 0042-8426, UDK, 355-48 (38).
7. Илија Кајтез,„Друштвено-историјски услови пропадања империја-случај славног Рима, Војно дело,
Војноиздавачки завод, Београд, 2/2009, стр. 253- 274, YU ISSN 0042-8426, УДК 355/359, (енг. Colonel Ilija Kajtez,
Ph.D, Social and Historical of the Decline of Empires-the Case of Glorious Rome)
8. Илија Кајтез, „Однос социологије и наука одбране“, Војно дело, Војноиздавачки завод, Београд, јесен, 2011. стр.
183-202, YU ISSN 0042-8426, УДК 355.01/02. (енг. Colonel Ilija Kajtez, Ph.D, „Relation Between Sociology and Defense
Sciences„)
9. Илија Кајтез,"Учитељски позив-највреднији дар човека заједници света", Педагошка стварност, Нови Сад, број
1. 2013. стр. 26-45. UDK 371.213.1 , прегледни чланак, BIBLID, 0553-4569, 59 (2013). 1, p 26-45.
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10. Assistant Professor Ilija Kajtez, PhD, Military Academy, Belgrade, Serbia, „An essay on giants of mankind”, ArchOncol,
Novi Sad, 2010; vol 18, No 4: Decembar 2010, p. 149-52. UDC : 2-18:2-265; DOI : 10.2298/AOO1004149K
11. Илија Кајтез "Војна академија између традиције и визије", Педагошка стварност, Нови Сад, број 1-2. 2011. стр.
63-72. UDK 355.23/235 (497.11) "1850-2010", прегледни чланак, BIBLID, 0553-4569, 57 (2011). 1-2, p 63-72.
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини – М63 (1)
1. Научно-стручни скуп „Етика у животу и делу Лава Николајевича Толстоја“ 12. децембар 2009. Чачак у оквиру
Научно-културне манифестације:„Дани Андрије Б.К. Стојковића“ са радом Илија Кајтез:„Етика мира и рата Лава
Толстоја у делу „Рат и мир“, (Зборник научно-културне манифестације „Дани Андрије Б.К. Стојковића“ у Чачаку,
2010. Издавач Скупштина града Чачка). стр.170-216.
2. Научни скуп "800 година српске медицине" 9-12 јуна 2011. Манастир Св. Прохор Пчињски, Српско лекарско
друштво, Секција за историју медицине, обљављен рад: Илија Кајтез "Глобализација света и културни идентитет
малих народа" Пчињски зборник, Српско лекарско друштво, (Infinitas), Београд, 2011, ISBN 978-86-6045-1,
COBISS.SR-ID 188026124 стр. 385-401.
3. Научни скуп "800 година српске медицине" 7-10 јуна 2012. Манастир Св. Николај српски, Соко град, Српско
лекарско друштво, Секција за историју медицине, обљављен рад: Илија Кајтез "Личност и живот друштвене
заједнице". Соколски зборник, Infinitas и Српско лекарско друштво, Београд, 2012, стр. 383-397.
4. Научни скуп "800 година српске медицине" 6-9 јуна 2013, Манастир Св. Николај српски, Соко град, Српско
лекарско друштво, Секција за историју медицине, обљављен рад: Илија Кајтез: "Смисао поста за здравље људи и
мир друштва" Други соколски зборник, Српско лекарско друштво, Секција за историју медицине, стр. 371-392.
5. Научни скуп "800 година српске медицине" 2010, Манастир Студеница, Српско лекарско друштво, Секција за
историју медицине, обљављен рад: Илија Кајтез „Оглед о великанима људског рода“, 800 година српске медицине,
Студенички зборник, Српско лекарско друштво, (Infinitas), Београд, 2011, ISBN 978-86-6045-7, COBISS.SR-ID
183344652, стр. 223-230.
Б) у ранијем периоду уколико то предвиђају критеријуми
1. Илија Кајтез "Филозофске мудрости о миру и ненасиљу", Зборник радова Факултета безбедности 2007, Факултет
безбедности, Београд, 2007, стр 209-224, ISBN- 1820-2489, UDK 172.4 (091);
2. Илија Кајтез „Филозофи о промишљању тајне историје“ Годишњак Факултета Безбедности 2008, Факултет
безбедности, Београд, 2008, стр. 103-127, ISSN 1821-150X, UDK 1:94 ID 512132533 (енг „Philosophers on the
Contemplation of Secret History“ University of Belgrade-Faculty of Security Studies)
4. Илија Кајтез „ Да ли је глобализација крива за све несреће садашњег света“, Годишњак факултета безбедности
Београд, 2010, УДК 316. 42. ИД 512171445, стр. 151-172.
5. Илија Кајтез, "Човек и природа-јединство, сагласје или раскол" Годишњак Факултета Безбедности, Београд, 2011,
стр. 137-145. УДК 502.11 ИД 512868805
6. Илија Кајтез, "Пост као врхунска витешка врлина и војни позив" Годишњак Факултета Безбедности, Београд,
2012, стр. 85-108. УДК 2-442.47:355.1 ИД 512204725
7. Илија Кајтез, "Аристотелова етика и морал у Хиландарско-студеничком типику Светог Саве", Летопис
Студеничке академије, Институт за онкологију Сремска Каменица, Нови Сад, 1998. године, стр-1-3. за издавача
проф. др. sci. med. Владимир Вит. Балтић, ISSN-1450-708, UDK-616-006.
8. Илија Кајтез, "Етички принципи хришћанства и медицинска етика" Летопис Студеничке академије, Институт за
онкологију Сремска Каменица, Нови Сад, 2004. године, стр. 1-4 за издавача проф. др. sci. med. Владимир Вит.
Балтић, ISSN-1450-708, UDK-616-006.
9. Илија Кајтез, "Грчки филозофи о рату" (И херојска епопеја и начело правде), Војни информатор, Новинскоиздавачки центар Војска, Београд, број 3-4/2000 године од стране 149-173; ISSN 1450-9040, UDK 355: (008+659.3+17)
(497.1) (051)
10. Илија Кајтез, "Средњовековни и ренесансни филозофи о рату" (Световни и духовни мач), Војни информатор,
Новинско-издавачки центар Војска, Београд, број 1/2001 године; од стране 115-138; ISSN 1450-9040, UDK 355:
(008+659.3+17) (497.1) (051)
1 11. Илија Кајтез, "Филозофи емпиризма и рационализма о рату" (Господари индустрије уместо витезова), Војни
информатор, Новинско-издавачки центар Војска, Београд, број 5-6/2001 године, од стране 159-185; ISSN 1450-9040,
UDK 355: (008+659.3+17) (497.1) (051)
12. Илија Кајтез, "Француски филозофи просветитељства о рату" (Нови хоризонти слободе), Војни информатор,
Новинско-издавачки центар Војска, Београд, број 1-2/2002 године, од стране 117-139; ISSN 1450-9040, UDK 355:
(008+659.3+17) (497.1) (051)
13. Илија Кајтез, "Филозофи немачког класичног идеализма о рату" (Мисаона симфонија); Војни информатор,
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Новинско-издавачки центар Војска, Београд, број 3/2002 године, од стране 115-135; ISSN 1450-9040, UDK 355:
(008+659.3+17) (497.1) (051)
14. Илија Кајтез, "Карл фон Клаузевиц-велики филозоф рата" (Од метафизичке магле до тековине мисаоног
човека); Војни информатор, Новинско-издавачки центар Војска, Београд, број 4-5/2002 године, од стране 205-229;
ISSN 1450-9040, UDK 355: (008+659.3+17) (497.1) (051)
15. Илија Кајтез, "Оснивачи социологије (Сен-Симон и Огист Конт) о рату" (Зачарани круг револуција); Војни
информатор, Новинско-издавачки центар Војска, Београд, број 1/2003 године, од стране 105-127; ISSN 1450-9040,
UDK 355: (008+659.3+17) (497.1) (051)
16. Илија Кајтез,"Карл Маркс и Фридрих Енгелс о рату" (Промена свега постојећег); Војни информатор, Новинскоиздавачки центар Војска, Београд, број 3/2003. године, од стране 111-135; ISSN 1450-9040, UDK 355: (008+659.3+17)
(497.1) (051)
17. Илија Кајтез,"Артур Шопенхауер и Фридрих Ниче о рату" (Воља је владар света); Војни информатор,
Новинско-издавачки центар Војска, Београд, број 4/2003. године, од стране 83-105; ISSN 1450-9040, UDK 355:
(008+659.3+17) (497.1) (051)
18. Илија Кајтез, "Филозофи биологизма и социјалдарвинизма о рату" (Борба за опстанак је судбина човекова)
Војни информатор, Новинско-издавачки центар Војска, Београд, број 5-6/2003. године, од стране 115-138; ISSN 14509040, UDK 355: (008+659.3+17) (497.1) (051)
19. Илија Кајтез, "Рат у роману "Рат и мир" (Л Н. Толстој о рату) –Снага народног отпора; Војни информатор,
Новинско-издавачки центар Војска, Београд, број 1-2/2004. године; од стране 121-137; ISSN 1450-9040, UDK 355:
(008+659.3+17) (497.1) (051)
20. Илија Кајтез, "Руски религијски мислиоци о рату"(Моћ крста и снага мача); Војни информатор, Новинскоиздавачки центар Војска, Београд, број 6/2004. године од стране 99-115; ISSN 1450-9040, UDK 355: (008+659.3+17)
(497.1) (051)
21. Илија Кајтез, "Класици марксизма о поимању револуције и рата"(Пламен и ватра); Војни информатор,
Новинско-издавачки центар Војска, број 1-2/2005. године, од стране 111-127; ISSN 1450-9040, UDK 355:
(008+659.3+17) (497.1) (051)
22. Илија Кајтез, "Лекарски позив-наука, вештина или мисија" Српска слободарска мисао, бр. 86. година XI; број 2,
Београд, март-април 2010, стр. 197-204.
23.Илија Кајтез, Борислав Гроздић, "Духовна и морална обнова", Православни катехета, Београд, број 03. 2009. стр.
24-27
24.Илија Кајтез, Борислав Гроздић, "Дух плодна сарадње и саборности" стр. 160-163. Православни катехета,
Београд, број 04. 2010. стр. 160-163.
25. "Политички систем фашизма", Српска слободарска мисао, бр. 14, Београд, 2007. стр. 159-310. (150 страна) YU
ISSN 1450-8753, UDK 1+3;
26. Др Борислав Гроздић, др Илија Кајтез: „Хришћанска-православна етика-о неким питањима рата и ратовања“,
Православни катихета, број 06-2010, Београд, стр.123-138.
27. Ass. Professor Ilija Kajtez PhD, Head of Department for Social Sciences at the Military Academy Belgrade, Serbia Ass.
Professor Dragan Gostović PhD, Academy of Diplomacy and Security, Belgrade, Serbia „Globalization-a promised land or
malicious fate of the current time“, UDK 316.323, ISSN 1820-7529, Vol. IV, br. 8, pp. 121-132. Pravo i politika, (Law and
Politics), Novi Sad, 2011/broj 2/ godina IV.
28. Doc. dr Ilija Kajtez, doc. dr Dragan Gostović, „Filozofske osnove bezbedonosnih izazova Zapadnog Balkna“,
SVAROG- (Naučno stručni časopis za društvene i prirodne nauke), NUBL, broj I, oktobar 2010. Banja Luka, Izvorni naučni
članak, UDK 351.74/75 (497), str. 97-106.
2. Уређивање часописа и публикација
a) у току последњег изброног периода
б) у ранијем периоду
3. Учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени)
(назив НИ пројекта са ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или сарадник)
Руководилац научноистраживачког пројекта у Војној академији:"Садржаји друштвено-хуманистичких наука
у школовању официра Војске Србије потребни за учешће у међународним мисијама"(2009-2012)
Члан тима научноистраживачког пројекта у Војној академији и Универзитету одбране: "Етичко образовање у
систему одбране" ВА-ДХ/1/13-15
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4. Признања, награде и одликовања за професионални рад:
a) у току последњег изборног периода
б) у ранијем периоду
Похвала-Наредба бр. 279-4 од 22.12.1983.
Новчана награда, Наредба бр. 10-15 од 20.12. 1985.
Медаља за војне заслуге, Наредба бр. 139 ПСФРЈ, 22.12. 1986.
Наградно одсуство, Наредба бр. 13-4 НВАВЈ, 18.03. 1996.
Похвала, Наредба бр. 1716-2 НВАВЈ, 05.11. 1999.
Наградно одсуство, Наредба бр. 2202-2 НВАВЈ, 31.12. 2000.
Новчана награда, Наредба бр. 455-2 НВА од 18. 03. 2002.
Наградно одсуство, Наредба бр. 18-39 од 28.12. 2005.
5. Остало
Објавио књигу:"Смисао и траг" (филозофски есеји), Offset Print-Нови Сад, 2001, стр. 327. CIP –Каталогизација у
публикацији Библиотека Матице српске Нови Сад, ISBN, 886.1-3 (рецезент професор доктор Ђура Шушњић);
Проглашен је за најбољег сарадника часописа "Војни информатор" за 2003. годину.
2004. године је радио у Тиму за реформе Министарства одбране.
Проглашен је за најбољег наставника у Војној академији (2012).
Уређује електронску библиотеку „Философија рата и мира“ на сајту Растко.
Објављује филозофске есеје, расправе и приче у часописима: "Јавност", "Војска", "Одбрана", "Православље",
"Хришћанска мисао", „Студеничка академија“, "Вечерње новости", "Кораци", "Српска слободарска мисао",
„Педагошка стварност“, „Сварог“, „Дефендологија“, „Филозофски годишњак“
Члан тима Министарства одбране Србије у пројекту:"Кодекс части припадника Војске Србије"
Руководилац Центра за истраживање у области друштвених наука, физичког васпитања и спорта у Војној
академији Војске Србије
Члан организационог одбора научно-стручног скупа са међународним учешћем „Науке одбране 2011“
Министарство одбране, Војна академија, Београд.

IV. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
1. Наставни рад (пре избора у звање наставника)
а) Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд
часова:
Студијски програм МУО, ЛОГ, ВХИ, ВМИ, ВЕИ, предмет Социологија, прва или друга година студија, 45 часова
б) Педагошко искуство
1991-1998. наставник на предмету Филозофија на Војној академији
1998-2005. наставник на предмету Социологија на Војној академији
2005-2014 доцент и ванредни професор на предмету Социологија на Војној академији
2008-2013 на Факултету безбедности у Београду држао је наставу из предмета:„Доктрине ненасиља“ и „Студије
ненасиља“ (као спољни сарадник)
в) Приступно предавање (датум, место, тема, оцена комисије)

2. Наставни рад (после избора у звање наставника)
а) Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд часова
(на основним, дипломским односно специјалистичким, магистарским и докторским студијама):
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3. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева)

4. Увођење нових метода у реализацији наставе

5. Уџбеници - основни (наслов, аутори, година издавања, издавач)

6. Уџбеници – помоћни (приручници, скрипте и сл. – наслов, аутор, година издавања, издавач)

7. Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација:

8. Извођење наставе на универзитетима ван земље

9. Мишљење кадета – студената о педагошком раду наставника
У протеклих пет школских година кадети су оценили врлодобрим и одличним оценама педагошки рад кандидата.
1. Оцена кадета ВА за школску 2012/2013. годину: 4,46.
10. Остало

V. РУКОВОЂЕЊЕ – МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА
1. Руковођење – менторство у изради дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза (име и
презиме кандидата, ужа научна област, наслов рада, високошколска установа, година и место одбране)

1. кадет Марко Марковић, социологија, "Хришћанство и рат", Војна академија, 2004. (завршни рад)
2. кадет Стеван Пантелић, социологија, "Место и улога војске у савременом друштву", Војна академија,
2004. (завршни рад)
3. кадет Владимир Јегарчев, социологија, "Глобализација и Војска Србије" Војна академија, 2009.
(завршни рад)
4. кадет Ненад Грујић, социологија, "Цивилна и демократска контрола Војске Србије", Војна академија,
2010. (завршни рад)
5. кадет Ђорђе Глигорић, социологија, "Социолошко поимање религије-значај увођења верске службе за
Војску Србије" Војна академија, 2012. (завршни рад)
6. студент Драган Јовановић, доктрине ненасиља, "Угрожавање људске безбедности у револуцијама"
Факултет безбедности, 2010. (дипломски рад);
7. студент Љубодрага Шаровић, доктрине ненасиља, „Нелсон Мандела-лидер ненасиља Африке“
Факултет безбедности, Београд, 2013. (дипломски рад)
8. кадет Марко Јовановић, социологија "Глобализација и савремени рат", Војна академија, 2013.
(завршни рад)
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2. Руковођење – менторство докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област, наслов
дисертације, високошколска уснова, година и место одбране)

1.потпуковник мр Иван Мијатовић, војна историја, "Утицај часописа Ратник на ратну вештину и
модернизацију Војске Србије и Југославије" (у Војној академији-Београд)- кандидат је одустао и одбранио
докторат на другој институцији (ментор-Илија Кајтез).
2. мр Небојша Драговић, економија одбране, „Економски и социолошки аспекти реинтеграције кадра у
војном и цивилном сектору“ (ментор проф. др Синиша Зарић, Економски факултет Београд а, други
ментор Илија Кајтез) Војна академија, 2012.
3. Учешће у комисијама за одбрану дипломских и специјалистичких радова, магистарских теза и докторских
дисертација (специјалистички рад, магистарска теза и докторска дисертација, име и презиме кандидата, ужа
научна област, наслов рада, високошколска установа, година и место одбране)

1. потпуковник мр Срећко Кузмановић, докторска дисетрација, војна етика, (ментор пуковник проф. др
Борислав Гроздић) "Утицај система вредности припадника Војске Србије на њихов морал у мисији
изградње и очувања мира у региону и свету" Војна академија, 2013.
2. потпуковник мр Драган Тодоров, докторска дисертација, стратегија-политика одбране, "Допринос
војних спортских манифестација јачању међународне војне сарадње на Балкану"(ментор пук. у пензији
проф. др Драган Гостовић), Војна академија, 14. 02. 2014.
3.Иван Гвозденовић, магистарска теза, политичке науке, "Међународне невладине хуманитарне
организације и случај црвеног крста" ментор проф. др Тања Мишчевић, Факултет политичких наука,
Београд, 2013.
4. мр Мирјана Јовановић, докторска дисертација, стратегија, „Утицај међународног права и глобализације
на суверенитет и безбедност државе“ (ментор проф. др Станислав Стојановић, други ментор- Илија
Кајтез)- у раду
1. кадет Илија Јурић "Војно васпитање и образовање у Спарти" војна андрагогија, (ментор мр. Јасмина
Милошевић-Столић); Војна академија, 2009.
2. кадет Владимир Думитрашковић,"Могућности и начини примене eLEARNING-a на основним
студијама на војној академији Војске Србије", војна андрагогија, (ментор Јасмина Милошевић-Столић);
Војна академија, 2008.
3. кадет Немања Деспотовић, "Психолошки аспекти ратног заробљеништва на простору бивше СФРЈ"
војна психологија, (ментор мај. Радослав Јоцић, дипл.психолог), Војна академија, 2008.
4. кадет Филип Стошић,"Србија у партнерству за мир" политички систем, (ментор проф. др Драган
Гостовић), Војна академија, 2009.
5. кадет Предраг Стошић,"Утицај медија на васпитање и образовање студента Војна академије", војна
андрагогија, (ментор мр Јасмина Милошевић-Столић); Војна академија, 2009.
6. кадет Мартин Пацула, "Мобинг у војсци-етички аспекти", војна етика, (ментор пук. проф.др Борислав
Гроздић); Војна академија, 2009.
7. кадет Драгољуб Марјановић, "Методе учења и ефикасност код студента Војна академије" војна
андрагогија, (ментор мр Јасмина Милошевић-Столић); Војна академија, 2008.
8. кадет Марко Недовић, "Положај шефа државе у земљама бивше Југославије" политички систем
(ментор проф. др Драган Гостовић); Војна академија, 2012.
9. кадет Стефан Бисерчић, "Изборни систем у Републици Србији" политички систем, (ментор проф. др
Драган Гостовић); Војна академија, 2012.
10. кадет Немања Ђорђевић, "Организација и функционисање Народне скупштине Републике Србије",
политички систем, (ментор проф. др Драган Гостовић); Војна академија, 2012.
11. кадет Милош Каличанин,"Положај и овлашћења председника САД", политички систем, (ментор
проф. др Драган Гостовић); Војна академија, 2012.
12. кадет Будимир Товиловић, "Изборни систем у земљама бивше Југославије" политички систем,
(ментор проф. др Драган Гостовић); Војна академија, 2012.
13. кадеткиња Марија Јовић, "Однос војске и спољње политике у Краљевини Југославији" политички
систем, (ментор проф. др Драган Гостовић); Војна академија, 2012.
14. кадет Немања Жугић, "Локална самоуправа у Републици Србији" политички систем, (ментор проф. др
Драган Гостовић); Војна академија, 2013.)
15. кадеткиња Душица Радовановић, "Геноцид", право одбране и МХП, (ментор доц. др Зоран
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V. РУКОВОЂЕЊЕ – МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА
Павловић); Војна академија, 2013.
16. кадет Игор Миловановић, "Кадетски кодекс части" војна етика, (ментор пук. проф. др Борислав
Гроздић); Војна академија, 2013.
17. кадет Александар Ђорђић, "Српска војска у Српско-турским ратовима 1876-1878: организација,
ратни планови и командовање, војна историја, (ментор мај. мр Слободан Ђукић); Војна академија, 2013.
18. кадет Ивица Тадић, "Верски обреди и војевање" војна етика, (ментор пук. проф. др Борислав Гроздић);
Војна академија, 2010.

VI. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1. Учешће у раду органа и тела високошколских јединица и Универзитета
Председник Већа друштвено-хуманистичких наука Војне академије од 2013. године
члан наставно-научног већа Војне академије
члан поља друштвено-хуманистичких наука у Универзитету одбране
члан Сената Универзитета одбране
2. Учешће у комисијама за избор у звање наставника, наставника страног језика, наставника вештина,
асистента, сарадника у настави, вишег лектора и лектора (име и презиме кандидата, звање у које је биран,
високошколска установа у којој је вршен избор и година избора)
пуковник, др Борислав Гроздић, ванредни професор, Војна академија, 2010.
мајор др Срђан Благојевић, доцент, Војна академија, 2012.
3. Руковођење у високошколским јединицама и на Универзитету

4. Допринос активностима на афирмацијиУниверзитета

1. Стручна расправа у магазину „Одбрана“ на тему „Војна етика“ стр.18-22. број 95. од 1. септембра 2009.
2. Предавање на тему:“Глобализација и судбина идентитета малих народа“, Дом културе Студентски град,
10. октобар, 2011.
3. Предавање на тему:“Ненасилни отпор-одбрана независности и слободе малих народа“, Дом културе
Студентски град, 30. новембар 2011.
4. Предавање на тему "Пост као врховна витешка дисциплина" у Патријаршији дана 15. 03. 2012. заједно
са епископом хвостанским Атанасије (Ракита)
5. Вођење професионалних (струковних) организација

6. Учешће у раду одбора, стручних тела, професионалних организација

7. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката
Рецензије:1. потпуковник мр Хајрадин Радончић, "Војска Србије у мировним операцијама Уједињених нација",
Задужбина Андрејевић, Београд, 2008.
2. пуковник др Самед Каровић, "Савремене технологије и структура артиљеријских јединица у Војсци Србије",
Задужбина Андрејевић, Београд, 2009. стр. 87 ISBN-978-86-7244-787-3
3. пуковник др Борислав Гроздић, „Војна етика“ (хрестоматија), Војноиздавачки завод, Београд, 2009. ISBN-987-86-
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VI. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1. Учешће у раду органа и тела високошколских јединица и Универзитета
335-0282-5, извод из рецензије "О узвишености војног позива" стр. 404-413.
4. Др Божидар Џелебџић, неуропсихијатар, „Српски разговор о лекарском прегледу душевног стања, (I, II и III)“,
Задужбина Андрејевић, библиотека Inspiratio, Београд, 2021, ISSN 1450-801 X, ISBN 987-86-525-0081-9, рецензија у
III делу од 249-265.
5. пуковник Будимир Стојковић, „Етика сећања-успомене команданта пешадијског пука југословенске народне
армије“, Graphic Studio, Београд, 2013, рецензија 427-449. стране.
6. Славица Поповић-Филиповић, Из постојбине јавора, Канадско-британска медицинска и хуманитарна помоћ
Србији у Првом светском рату, Српско лекарско друштво, Београд, 2013, ISBN 978-86-6061-038-8, рецензија Илија
Кајтез, стр.11-18. (Живот човека без идеала је живот без смисла).
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VII. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
Кандидат се од 1982. године успешно бави педагошким радом, најпре као командир питомачког (кадетског) вода на
Ваздухоловној војној академији у Земунику (Задар) до 1991. године, а од 1991. до 2014. је настаник филозофије и
наставник социологије, затим асистент приправник, асистент, доцент и ванредни професор на предмету Социологија
у Катедри друштвених наука. Поред наставничког рада био је и начелник центра страних језику у Војној академији
(2005-2007) и начелник катедре друштвених наука од 2007 до данас. На Факултету безбедности у Београду у периоду
2008-2013. држао је наставу из предмета „Доктрине ненасиља“ и „Студије ненасиља“ (као спољни сарадник). Важно
је нагластити да је кандидат целокупни свој радни век провео у школству система одбране. Истичемо као посебно
важнио да је кандидат проглашен за најбољег наставника у Војној академији (2012).
Посебно је значајно ангажовање пуковника др Илије Кајтеза у менторству и изради дипломских и завршних радова
кадета и студената Војне академије и Факултета безбедности Универзитета у Београду. Његов педагошки рад је од
претпостављених старешина и у кадетским анкетама увек добијао врло добре и одличне оцене.
Кандидат је био ментор за израду 8 завршних или дипломских радова на основним студијама, а био је члан комисија
за оцену и одбрану још 18 (осамнаест) завршних радова. Био је други ментор у изради једног докторског рада, други
је ментор у изради још једног докторског рада, и био је члан за одбрану две докторске дисертације и једног
магистарског рада на Факултету политичких наука у Београду.
На основу наведеног констатује се да су резулати падагошког рада кандидата одлични и да безбеђују услове за
избор именованог у звање редовног професора.
2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Кандидат је од последњег избора објавио две монографије националног значаја и укупно 27 радова (са рецензијама)
у различитим категоријама чиме је остварио укупно 57 бодова, према Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету одбране у Београду (Табела 2). Увидом у приложене радове Комисија је констатовала да се
кандидат доминантно бавио темама из области социологије, политичке филозофије, полемологије и иренологије.
Имао је запажено учешће на неколико научних и стручни скупова, од којих су 7 (седам) на међународним скуповима
или са међународним учешћем, а 5 (пет) на домаћим научним скуповима. Био је члан тима Министарства одбране
Србије у пројекту:"Кодекс части припадника Војске Србије". Кандидат је руководилац Центра за истраживање у
области друштвених наука, физичког васпитања и спорта у Војној академији Војске Србије, био је руководилац
научноистраживачког пројекта у Војној академији:"Садржаји друштвено-хуманистичких наука у школовању
официра Војске Србије потребни за учешће у међународним мисијама"(2009-2012). Сада је члан тима
научноистраживачког пројекта у Војној академији и Универзитету одбране: "Етичко образовање у систему
одбране".
Квантификација индивидуалних научноистраживачких резултата кандидата
Редни број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Врста резултата

Остварено
укупно бодова

Остварено од
последњег избора

М33

1 бод x7=7

1 бод x7=7

М42

5x2=10

5x2=10

М24

4x1=4

4x1=4

М51

3x3=9

3x3=9

М52

2x11=22

2x11=22

M63

1x5=5

1x5=5

Свега

57

57
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VIII. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
На расписани конкурс пријавио се један кандидат, пуковник др Илија Кајтез, ванредни професор.

На основу увида у приложену документацију кандидата и услова који су дефинисани конкурсом, Комисија
сматра да пуковник др Илија Кајтез, ванредни професор испуњава све услове за избор у наставничко
звање редовни професор у ужој научној области Социологија предвиђене Законом и на основу
„Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету одбране у Београду“ објављеног у СВЛ бр 7.
од 12. априла 2012. године као и посебних услова предвиђених конкурсом објављеним у листу "Одбрана"
од 01.01.2014. године.
Редовни професор
Прописани минимални услови
Услови кандидата
После избора у звање ванредног професора да није оце- Кандидат је до сада од стране кадета и студената увек
њен од стране кадета односно студената оценом нижом од оцењиван врлодобрим и одличним оценама. Оцена
оцене „добар“ више од два пута у протеклом пето- кадета ВА за школску 2012/2013. годину: 4,46.
годишњем периоду.
Најмање десет радова ранга М23, М24 или М51 од којих
се до три могу заменити монографијом, од тога најмање
три рада од последњег избора .
Најмање пет радова саопштених на међународним или
домаћим научним скуповима (М31, М33, М61, М63) у
звању ванредног професора.
Оригинално стручно остварење или учешће у
међународним и домаћим научним пројектима.
Објављен уџбеник или монографија или оригинално
стручно остварење из области за коју се бира или
мултимедијални садржаји са рецензијом намењени
кадетима/студентима
Менторство најмање у једном докторском раду.
Менторство најмање у пет завршних радова, од тога
најмање два од последњег избора.

Остварене активности најмање у четири елемента из
Табеле 1.

Кандидат има укупно 15 (петнаест) радова, (М-24-1, М51-3, М-52-11) од тога 13 (тринаест) радова у знању
ванредног професора
Кандидат има укупно 12 (дванаест) радова (М-63-5 и
М-33-7) саопштених на међународним или домаћим
научним скуповима у звању ванредног професора
Био је руководилац једног научноистраживачког
пројекта сада је члан тима једног научноистраживачког
пројекта
Кандидат има две монографије националног значаја.
Кандидат је био други ментор у једном докторском
раду, члан комисије за одбрану две докторске
дисертације и једног магистарског рада (ФПН), ментор
у осам завршиних радова (шест од последњег избора) и
члан комисије у 18 (осаманаест) завршних радова.
Кандидат учествује у раду тела факултета и
Универзитета и члан је Сената, бројним активностима
доприноси угледу факултета и Унивезитета, рецензент је
више књига и научних радова, одржао је више јавних
предавања на реномираним институцијама земље,
учествује у ваннаставним активностима у заједници.
Активности 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14.

ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ:
Кандидат испуњава услове за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА дефинисани Критеријума за
стицање звања наставника на Универзуитету у Београду (СВЛ бр. 07/2012)
На укупно 1/2 странице куцаног текста написати мишљење за сваког пријављеног кандидата посебно, уз експлицитно навођење
да ли сваки кандидат испуњава услове за избор у звање или их не испуњава. Оцена испуњености услова за избор у звање врши се
према важећим критеријумима за изборе у звања наставника на Универзитету одбране
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IX

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

На основу свега изнетог, Комисија констатује да су испуњени сви потребни услови и предлаже да др Илија Кајтез,
ванредни професор буде изабран у звање редовног професора за ужу научну област Социологија.
Комисија је пратећи личну, радну и професионалну биографију кандидата пуковника др Илије Кајтеза, ванредног
професора, анализирајући приложене научне, стручне радова и његов допринос високошколској настави и развоју
научне области социологије, стекла увид да се ради о искусном научно-стручном раднику и професору који је
показао изузетно високу стручност, посвећеност, истрајност и дар за наставнички позив, методолошку
оспособљеност и научну зрелост. Научно-истраживачки и стручни радови кандидата се баве друштвеним
феноменима из области социологије, политичке филозофије, полемологије и иренологије и они су објављивани и
коректно су методолошки и теоријски утемељени.

На основу изнетих података и упоредног прегледа законских услова за избор у звање редовног
професора и услова које кандидат има, Комисија предлаже Наставно-научном већу Војне академије
да се пуковник др Илија Кајтез, ванредни професор изабере у звање редовни професор за ужу
научну област Социологија у Војној академији.

Уколико се на конкурс јавило више кандидата, комисија образлаже разлоге због којих даје предност предложеном кандидату.
Члан комисије који се не слаже са мишљењем већине чланова комисије и не жели да потпише извешатј, дужан је да у образац
извештаја унесе образложење.
НАПОМЕНА: Образац се попуњава навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без непотребног текста.
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