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Изборно веће Факултета политичких наука је на својој 4. Седници, одржаној 15. 

марта 2018. године, донело одлуку да се формира комисија за припрему извештаја о 

конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Међународне 

безбедност у саставу: проф. др Драган Р. Симић, редовни професор на Универзитету у 

Београду – Факултету политичких наука, проф. др Радмила Накарада, редовни 

професор на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука, проф. др 

Мирослав Хаџић, професор у пензији Универзитета у Београду – Факултета 

политичких наука, проф. др Немања Џуверовић, ванредни професор на Универзитету у 

Београду – Факултету политичких наука,  и проф. др Дејан Јовић, Свеучилиште у 

Загребу – Факултет политичких знаности, као члан ван састава запослених на 

Факултету. 

Комисија је прегледала конкурсни материјал, усагласила мишљења чланова и, у 

складу са Законом о Универзитету, одговарајућим правилницима и критеријумима 

Универзитета у Београду и Статутом Факултета политичких наука, подноси Изборном 

већу ФПН. 

 

Р Е Ф Е Р А Т 

О КОНКУРСУ 

 

Факултет политичких наука Универзитета у Београду расписао је конкурс за 

једног ванредног професора за ужу научну област Међународна  безбедност на 

одређено време од 5 година. Оглас о конкурсу је објављен у публикацији Националне 

службе за запошљавање „Послови“ број 773 од 18. априла 2018. године. Рок за пријаву 

кандидата истекао је 2. маја 2018. године.  

 На конкурс се у предвиђеном року пријавио један кандидат: 

 

др  Филип Ејдус  

 

Кандидат је приложио биографију, оверен препис диплома и додатака диплома/уверења 

о положеним испитима свих нивоа студија, очитану копију личне карте, списак свих 

научних и стручних радова као и објављене радове у периоду од септембра 2012. 

године, када је изабран у звање доцента, до 2. маја 2018. године. Комисија констатује да 

је кандидат поднео сва тражена документа и радове у електронском облику. 

 

У складу са поднетом документацију, Комисија је оценила да др Филип Ејдус у 

потпуности испуњава све услове конкурса за избор у звање ванредног професора за 

ужу научну област Међународна безбедност. 

 

 

АНАЛИЗА И ОЦЕНА ОДГОВАРАЈУЋЕ ПРИЈАВЕ 

 

1. Биографски подаци кандидата 

 

Доц. др Филип Ејдус је рођен 4. априла 1979. године у Панчеву, Република Србија. 

Основно образовање започео је у Србији, а завршио у Израелу. Трећу београдску 
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гимназију је завршио у Београду. На Факултету политичких наука (у даљем тексту: 

ФПН) Универзитета у Београду дипломирао је 2004. године са просечном оценом 9.02. 

Током редовних студија Филип Ејдус је провео, као добитник стипендије Образовање 

за демократију, годину дана у Међународној школи политичких наука на Шлеском 

Универзитету у Пољској. Његов дипломски рад ”Улога парламента у процесу Европске 

интеграције” је исте године Канцеларија за придруживање Европској унији објавила 

као приручник намењен посланицима. Након завршених основних студија, Филип 

Ејдус као стипендиста владе Републике Француске и владе Уједињеног Краљевства 

одлази на двогодишње магистарске студије. Прву годину проводи на Институту за 

политичке студије у Паризу (Sciences po), а другу на Лондонској школи за економију и 

политичке науке (LSE). Магистрирао је са највишим успехом (Distinction) и успешно 

одбранио завршни рад на тему „Да ли је проширење Европске уније на Турску 

мотивисано безбедносним разлозима?“ у септембру 2006. године. Од 2006. до 2008. 

године, Филип Ејдус ради у Центру за цивилно-војне односе (данашњи Београдски 

центар за безбедносну политику) прво као истраживач, а затим и као извршни 

директор.  

 

У децембру 2008. године се запошљава на ФПН као асистент и започиње рад на 

докторској дисертацији. Филип Еjдус је 11. јуна 2012. године на ФПН успешно 

одбранио своју докторску дисертацију под насловом ”Узајамно конституисање 

идентитета политичке заједнице и њене безбедности“. Од септембра 2012. године је 

запослен као доцент на ФПН. У периоду од октобра 2015. до октобра 2017. године, доц. 

др Филип Ејдус је као стипендиста фонда Европске уније Марија Кири био на 

двогодишњем пост-докторском усавшравању у Центру за глобалну небезбедност, 

Школе за политику, социологију и међународне односе на Универзитету у Бристолу. 

Током свог пост-докторског усавршавања он је радио на пројекту ”Локално 

власништво у мисијама реформе сектора безбедности у оквиру операција Заједничке 

спољне, безбедносне и одбрамбене политике Европске уније”. 

 

Доц. др Филип Ејдус је укупно објавио 19 текстова у научним часопсима, једну 

монографију која се користи као уџбеник на ФПН као и на Факултету безбедности 

Универзитета у Београду, три тематска зборника, 11 поглавља у монографијама, четири 

истраживачка извештаја, 10 предлога практичне политике, 1 превод, три приказа књиге 

и два речника. У тренутку писања овог извештаја радови Доц. др Филипа Ејдуса били 

су цитирани укупно 214 пута (Google Scholar) док је његов лични Хиршов индекс 7. 

Доц. др Филип Ејдус је до сада учествовао на 14 научно-истраживачких пројеката, од 

којих је већина била међународног карактера, а у неколико пројеката је имао водећу 

улогу. 

 

Осим тога, Доц. др Ејдус има четири године искуста у настави на ФПН и то на 

предметима  Увод у студије безбедности (додипломске студије), Безбедност Србије 

(додипломске студије), Безбедност Југоисточне Европе (мастер студије), Реформа 

сектора безбедности (мастер студије), Изазови, ризици и претње (мастер студије), 

Секуритизација и десекуритизација (мастер студије), Регионална безбедност (мастер 

студије), Истраживачки семинар (докторске студије) и Истраживање мира и 

безбедности на почетку 21. века (докторске студије). Од 2014. године, доц. др Филип 

Ејдус је руководилац модула Међународна безбедност Мастер академских студија 

међународних односа на ФПН. Осим тога, Доц. др Филип Ејдус је био предавач по 

позиву на великом броју домаћих и иностраних установа укључујући ту Дипломатску 

академију Министарства спољних послова Републике Србије, Унивезитет у Оксфорду 
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(Уједињено Kраљевство), Вилфрид Лорије Унивезитет (Канада), Универзитет у 

Лондону Квин Мери (Уједињено Kраљевство), Универзитет у Бристолу (Уједињено 

Kраљевство), Хебрејски универзитет у Јерусалиму (Израел), Унивезитет у Харгеиси 

(Сомалија), Женевски центар за демократску контролу оружаних снага (Швајцарска), 

Женевски центар за безбедносну политику (Швајцарска) итд. Доц. др Филип Ејдус је 

излагао на 19 међународних скупова које су организовале водећа научна удружења из 

области међународних студија, међународне безбедности и европских студија попут 

Удружења за међународне студије (International Studies Association ISA), Британског 

удружења за међународне студије (British International Studies Association BISA), 

Удружења за студије Европске уније (European Union Studies Association EUSA), 

Aкадемског удружења за савремене европске студије (The Academic Association for 

Contemporary European Studies UACES) итд. Осим тога, доц. др Филип Ејдус је 

учествовао на 34 стручне радионице из области међународне безбедности у Хрватској, 

Немачкој, Естонији, Белгији, Аустрији, Кипру, Великој Британији, Албанији, Турској, 

Молдавији, Македонији, Босни и Херцеговини, Словенији, Србији, Шпанији и Мароку. 

Он је 22. фебруара на позив Дома Лордова Парламента Уједињеног Краљевства у 

својству експерта јавно сведочио пред њиховим Одбором за европске послове на тему 

Заједничке безбедносне и одбрамбене политике ЕУ након Брексита. Његово интегрално 

сведочење објавио је Дом лордова у свом посебном извештају на ову тему што сведочи 

о изузетном утицају њеогових истраживања на јавне дебате на међународном нивоу. 

 

Доц. др Филип Ејдус је оснивач и главни уредник часописа Journal of Regional Security 

који објављује Факултет политичких наука у сарадњи са Београдским центром за 

безбедносну политику и Удружењем за политичке науке Србије (УПНС). Према одлуци 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, часопис је у 2017. години 

окарактерисан као Врхунски часопис од националног значаја (М51). Осим тога, др 

Ејдус је рецензирао већи број текстова за научне часописе, од којих су неки водећи у 

дисциплини међународних студија укључујући ту European Journal of International 

Relations, Critical Studies on Security, Southeast European and Black Sea Studies, 

Contemporary Security Policy, Problems of Post-Communism, International Studies 

Perspectives, International Affairs, Journal of International Relations and Development, 

Slavic Review, Croatian International Studies Review, International Journal of Conflict 

Engagement and Resolution, Journal of Human Rights Practice, Südosteuropa: Journal of 

Politics and Societу, Међународна политика, Политичке перспективе, Годишњак 

Факултета политичких наука у Сарајеву и Годишњак Факултета политичких наука у 

Београду. Осим тога, Филип Ејдус је и активни члан Удружења за међународне студије 

(ISA) и Удружења за политичке науке Србије (УПНС). 

 

Кандидат је од 2006. до 2009. године био извршни директор Центра за цивилно-војне 

односе (данашњи Београдски центар за безбедносну политику), а од 2009. до данас он 

је члан Управног одбора ове истраживачке организације. Од 2011. године он учествује 

у организацији Београдског безбедносног форума као кординатор академског догађаја. 

Такође од 2011. године, др Ејдус је ко-председавајући радном групом ”Регионална 

стабилност у Југоисточној Европи у оквиру Конзорцијума академија одбране и 

института за студије безбедности Партнерства за мир”. Од новембра 2013. до новембра 

2014. године он је био председник истраживачког форума Европског покрета у Србији. 

  

 

 

 



 

 

4 

 

2. Испуњеност услова за избор у звање ванредног професора 

 

Обавезни услови: 

 

2.1 Искуство у педагошком раду са студентима 

Доц. др Филип Ејдус има укупно осам година искуства рада са студентима на ФПН. 

Најпре је као асистент радио на предмету Глобална и национална безбедност четири 

школске године: 2008/9, 2009/10, 2010/11. и 2011/12. Затим је као доцент радио још 

четири школске године (2012/13, 2013/14, 2014/15, 2017/18.) и то на предметима: Увод 

у студије безбедности (додипломске студије), Безбедност Србије (додипломске 

студије), Наука о безбедности (додипломске студије), Безбедност Југоисточне Европе 

(мастер студије), Реформа сектора безбедности (мастер студије), Изазови, ризици и 

претње (мастер студије), Секуритизација и десекуритизација (мастер студије), 

безбедност (мастер студије), Истраживање мира и безбедности на почетку 21. века 

(докторске студије), Методолошко-истраживачки семинар (докторске студије) и 

Истраживачки семинар (докторске студије). 

Поред тога, др Филип Ејдус је по позиву држао предавања у великом броју 

најпрестижнијих академских установа у земљи и иностранству о чему је детаљно било 

речи у делу овог извештаја који се тиче његове биографије. Он је такође држао 

специјализоване тренинге за одлучице, истраживаче и активисте цивилног друштва из 

Србије и са Балкана, али и из Египта и Сомалије и то из области безбедносне политике, 

реформе сектора безбедности и методологије истраживачког процеса.  Коначно, он је 

на Факултету политичких наука током школске 2014/15. године организовао 

експериментални курс Филм и међународна безбедност за студенте Универзитета у 

Београду. У свом педагошком раду, др Ејдус користи принципе активног учења као и 

савремену технологију како би повећао партиципативност свих студената. 

2.2 Позитивна оцена педагошког рада (ако га је било) добијена у студентским анкетама 

током целокупног протеклог изборног периода.  

Студенти су оцењивали педагошки рад кандидата др Филипа Ејдус конзистентно 

високим оценама. Током школске 2017/18 године, предмет Увод у студије безбедности 

је оцењен са укупном просечном оценом 4.73/5. Током исте школске године, на 

предметима који се одвијају на мастер студијама, др Ејдус је такође добио изузетно 

високе оцене и то 4.71/5 на предмету Реформа сектора безбедности, 4.72/5 на предмету 

Секуритизација и десекуритизација, и 4.79/5 на предмету Регионална безбедност. У 

претходним школским годинама, др Ејдус је такође остваривао високе резултате у 

студентским евалуацијама његовог рада и то увек у распону између 4.5/5 и 4.88/5. У 

својим слободним коментарима студенти често истичу одлично конципирање предмета, 

интересантан начин предавања, интерактивност, подстицање на критичко мишљење и 

посвећеност студентима. 

2.3 Објављена два рада из категорије М20 или пет радова из категорије М51 у периоду 

од последњег избора из научне области за коју се бира.  

У периоду од последњег избора, др Филип Ејдус је објавио укупно 12 радова из 

категорије М20 и то: 
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1. Reclaiming the local in EU peacebuilding: Effectiveness, ownership, and resistance' 

Contemporary Security Policy, Vol. 39, No.1 (2018): 4-27 (koautor: Ana Juncos).  

 

У овом раду, аутори текста и уредници специјалног броја часописа Contemporary 

Security Policy Филип Ејдус и Ана Јункос разматрају пренос локалног обрта из 

студија мира у поље изучавања Европске уније (ЕУ). Они указју на то да  се дискурс 

о политици ЕУ о изградњи мира у последње време све више прилагођава овом 

тренду, уз све већи број изјава у којима се инсистира на важности ”локалног”. 

Међутим, већина студија о изградњи мира још увек усваја приступ одозго према 

доле и фокусира се на институције, способности и доношење одлука на нивоу ЕУ. У 

специјалном издању које они овим текстом представљају, они доприносе научној 

литератури тако што се фокусирају на локалну динамику у процесима у којима ЕУ 

изграђује мир изван својих граница. Након описивања образложења и обима 

специјалног издања, овај чланак говори о локалном обрту у међународној изградњи 

мира и идентификује неколико међусобно повезаних концепата који су релевантни 

за теоретизовање улоге ”локалног”, посебно у смислу проблема ефективности, 

власништва и отпора. У закључку, они сумирају кључне доприносе овог 

специјалног издања и предлажу неке теме за даље истраживање. 

 

Текст спада у категорију М23 пошто се налази у међународној бази Web of Sciences 

(у даљем тексту WoS) али нема импакт фактор пошто је реферисан у Emerging 

Sources Citation Index (у даљем тексту ESCI). Часопис се такође налази у 

међународној бази SCImago Journal Rank (у даљем тексту: SJR) за 2017. годину и 

означен је у 2017. као Q2. Часопис се такође налази на посебној листи часописа који 

ће се вредновати у процесу избора у звања наставника у пољу друштвено-

хуманистичких наука (под редним бројем 9). 

 

2. 'Effective? Locally owned? Beyond the technocratic perspective on the European 

Union Police Mission for the Palestinian Territories' Contemporary Security Policy, 

Vol. 39, No.1 (2018): 142-165 (koautor: Alaa Tartir)  

 

У овом тексту аутори анализирају Полицијску мисију Европске уније за 

палестинске територије (у даљем тексту: EUPOL COPPS) покренуту 2006. године 

како би се допринело стварању ефикасне полиције, а као подршка независној и 

демократској палестинској држави. EUPOL COPPS се често хвали због доприноса 

професионализацији палестинског сектора безбедности под локалним власништвом. 

Ослонцем на 40 интервјуа, они тврде да се мисија може сматрати делотворном и 

локално вођена само из уске технократске перспективе, чиме се негира политичка 

стварност наставка окупације и одсуства демократије. Шира анализа, која укључује 

гласове обичних Палестинаца, тврде аутори, открива да је EUPOL COPPS допринео 

професионализацији ауторитарне полиције под сталном израелском окупацијом. 

Њихови налази показују границе технократских приступа интервјуима за изградњу 

мира. 

 

Текст спада у категорију М23 пошто се налази у међународној бази WoS али нема 

импакт фактор пошто је реферисан у ESCI. Часопис се такође налази у 

међународној бази SCImago Journal Rank (у даљем тексту: SJR) за 2017. годину и 

означен је у 2017. као Q2. Часопис се такође налази на посебној листи часописа који 

ће се вредновати у процесу избора у звања наставника у пољу друштвено-

хуманистичких наука (под редним бројем 9). 



 

 

6 

 

 

 

3. ‘Local Ownership as International Governmentality: Evidence from the EU Mission in 

the Horn of Africa,’ Contemporary Security Policy, Vol. 39, No.1 (2018): 28-50. 

 

У овом раду, аутор ослонцем на теорију управљачког менталитета, анализира 

политику локалног власништва у међународним интервенцијама. Аутор полази од 

тога да иако многе студије инспирисане радом Мишела Фукоа тумаче локално 

власништво у међународним интервенцијама као облик либералне владавине која 

има за циљ да управља кроз слободу, неке друге гледају на локално власништво као 

на нелибералну владавину на даљину којој ће се вероватно локалци опирати, јер она 

подрива њихову аутономију. Међутим, аутор тврди да и даље не знамо шта је 

рационалност принципа локалног власништва, како се она операционализује, и 

зашто један принцип који има за циљ да управља кроз слободу заправо је 

ограничава. Аутор убедљиво аргументује да је принцип локалног власништва, 

рефлектујући колонијални принцип индиректне владавине, обликован 

рационалношћу напредних демократија о томе како најбоље управљати глобалним 

несигурностима из далека. Сходно томе, локално власништво се операционализује 

као одговорност за споља дизајниране циљеве. Ово често, показује Ејдус, доводи до 

локалног отпора који подрива међународне напоре за постизање власништва. Он 

свој теоријски иновативни аргумент илуструје емпиријском анализом Мисије ЕУ за 

регионалну изградњу поморских капацитета на рогу Африке (EUCAP NESTOR). 

 

Текст спада у категорију М23 пошто се налази у међународној бази WoS али нема 

импакт фактор пошто је реферисан у ESCI. Часопис се такође налази у 

међународној бази SCImago Journal Rank (у даљем тексту: SJR) за 2017. годину и 

означен је у 2017. као Q2. Часопис се такође налази на посебној листи часописа који 

ће се вредновати у процесу избора у звања наставника у пољу друштвено-

хуманистичких наука (под редним бројем 9). 

 

4. ‘Here is your mission, now own it!’ the rhetoric and practice of local ownership in EU 

interventions’ European Security, Vol. 26, No. 4. (2017): 461-484.  

 

У овом тексту Ејдус полази од тога да је један од кључних принципа интервенције 

ЕУ у оквиру Заједничке безбедносне и одбрамбене политике (у даљем тексту: 

ЗСБП) локално власништво. Иако се ЕУ поноси поштовањем овог принципа, 

постојећа истраживања пак, као што аутор показује, сугеришу да је имплементација 

далеко од добре. Међутим, он указује на то да и даље мало знамо како је овај 

принцип концепционисан и операционализован, а камоли због чега је његова 

примена тако тешка. На основу анализе документа и 27 дубинских интервјуа, Ејдус 

износи 3 аргумента.  Прво, власништво се све више тумачи у реторици политике ЕУ 

као средина између наметања и уздржавања. Друго, у пракси, власништво се 

операционализује као екстерно усмерени процес, одозго према доље, што резултира 

у ниском степену локалног учешћа. Треће, поред препрека са којим се нормално 

суочавају и други градитељи мира, аутор показује да су напори Европске уније за 

спровођење власништва ограничени динамиком својственом ЗБОП. Ејдус илуструје 

своје аргументе у студији случаја Мисије ЕУ за регионалну изградњу поморских 

капацитета на рогу Африке (EUCAP NESTOR). 
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Текст спада у категорију М23 пошто се налази у међународној бази WoS али нема 

импакт фактор пошто је реферисан у ESCI. 

 

5. ‘Critical Situations, Fundamental Questions and Ontological Insecurity in World 

Politics’, Journal of International Relations and Development, objavljeno online 9 

марта 2017. (још увек није додељено одређеној свесци пошто припада 

специјалном броју на коме се и даље ради) 

 

Ејдус полази од тога да је централна премиса теорије онтолошке безбедности то да 

су државе спремне да угрозе своју физичку сигурност и друге важне материјалне 

добитке ако ће тако заштитити своју онтолошку безбедност. Иако се постојеће 

студије првенствено фокусирају на то како државе заступају или одржавају своју 

онтолошку безбедност, мало је пажње посвећено критичним ситуацијама које чине 

државе онтолошки небезбедним. Ослањајући се на рад Ентонија Гиденса аутор 

концептуализује критичне ситуације у светској политици као радикалне прекиде 

који оспоравају способност колективних актера да "наставе даље" тако што доводе 

у област дискурзивне свиести четири фундаментална питања везана за постојање, 

коначност, односе и аутобиографију. Ејдус илуструје свој аргумент у студији 

случаја онтолошке небезбедности произведене у Србији поводом сецесије Косова и 

Метохије. 

 

Текст спада у категорију М22 пошто је рангиран између 30% и 60% у међународној 

бази Web of Science (Social Science Citation Index). Са импакт фактором од 1.302  (за 

2016. годину) он је пласиран на 27. месту од укупно 86 часописа који се реферишу у 

дисциплини међународних студија (тачније он се налази у првих 31%). Часопис се 

такође налази на посебној листи часописа који ће се вредновати у процесу избора у 

звања наставника у пољу друштвено-хуманистичких наука (под редним бројем 31). 

 

6. ‘Not a Heap of Stones’: Material Environments and Ontological Security in 

International Relations, Cambridge Review of International Affairs, Vol. 30, No. 1. 

(2017): 23-43. 

 

Пoстojeћa литература о онтолошкој безбедности у међународним односима 

усмерена је на значај друштвене околине за државни идентитет. У овом чланку 

аутор тврди да материјално окружење такође представља важан извор онтолошке 

безбедности за државе. Како би се стекле ову улогу, материјална окружења морају 

бити дискурзивно повезана са државним идентитетом кроз пројекцију или 

интројекцију. Након што су уграђена у наративе о државном идентитету, 

материјална окружења постају "онтички простори": просторна проширења 

колективног сопства која изазивају државни идентитети да буду чврсти и 

континуирани. Међутим, онтички простори су инхерентно нестабилни и захтевају 

одржавање, посебно у периодима кризе или транзиције. Државе имају делатништво 

у овом процесу, али као што показује аутор, никада не постижу потпуну контролу, 

јер се дискусије о идентитету континуирано оспоравају како у земљи тако и на 

међународном нивоу. Ејдус илуструје своје теоријски иновативне тврдње анализом 

улоге коју за онтолошку безбедност Србије има зграда Генералштава у Београду, 

коју је НАТО уништио током бомбардовања 1999. године. 

 

Текст спада у категорију М22 пошто је рангиран између 30% и 60% у међународној 

бази Web of Science (Social Science Citation Index). Са импакт фактором од 0.896  (за 
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2016. годину) он је пласиран на 47. месту од укупно 86 часописа који се реферишу у 

дисциплини међународних студија (тачније он се налази у првих 54.6%). Часопис се 

такође налази на посебној листи часописа који ће се вредновати у процесу избора у 

звања наставника у пољу друштвено-хуманистичких наука (под редним бројем 6). 

 

 

7. ‘Grammar, Context and Power: Securitisation of 2010 Belgrade Pride Parade’, 

Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 7 No.1 (2017): 17-34- (koautor Mina 

Božović).  

 

Параду поноса из 2010. године, десничарски екстремисти представили су као догађај 

који прети јавном моралу, док су либерали хомофобију конструисали као претњу 

демократији. Док су ови потези успели да поларизују и мобилишу јавност, влада није 

поштовала своје позиве да усвоји ванредне мере. Парада је одржана 10. октобра, а 

екстремисти су организовали неконтролисане насилне контра-демонстрације. 

Ослонцем на теорију секуритизације, аутори су триангулирали квалитативну анализу 

садржаја и анализу дискурса како бис разумели зашто су ти секуритизацијски потези 

имали тако низак успех. Њихова анализа показује да, иако су оба потеза пратила 

граматику сигурности, они су само делимично уграђени у шири дискурзивни контекст 

док  секуритизујући актери нису имали велику позициону моћ. 

 

Текст спада у категорију М23 пошто се налази у међународној бази Web of Science 

(Social Science Citation Index) али према свом импакт фактору од 0.339 није 

рангиран међу првих 60%. Часопис се такође налази на посебној листи часописа 

који ће се вредновати у процесу избора у звања наставника у пољу друштвено-

хуманистичких наука (под редним бројем 33). 

 

8.  ‘Europeanisation and indirect resistance: Serbian police and Pride Parades’, 

International Journal of Human Rights, 2016, objavljeno online u martu 2016.  

(koautor Mina Božović).  

 

Полазна тачка текста је да је европеизација Србије, укључујући реформу полиције у 

складу са европским стандардима, далеко од глатке. Посебан проблем је био трајна 

неспособност српске владе и њених полицијских снага да заштите право на јавно 

окупљање секусалних мањина. У овом чланку аутори истражују улогу полиције у 

организацији парада поноса између 2001. и 2013. године. Иако полиција није била у 

стању отворено да оспори право на јавно окупљање, на чему је снажно инсистирала 

Европска унија (ЕУ), аутори показују да је она практиковала три облика 

индиректног отпора: "хиперсекуритизацију", "техничку опструкцију" и "пренос 

одговорности". Ова изузетно проницљива анализа улоге српске полиције у 

неуспешној организацији Параде поноса даје нам јединствен увид у то како се 

европеизација оспорава и али не на нивоу званичног дискурса већ на нивоу праксе. 

 

Текст спада у категорију М24 пошто се налази у међународној бази SJR и у 2017. 

години је означен као Q2. 

 

 

9. ‘Serbia’s Military Neutrality: Origins, Effects and Challenges’, Croatian International 

Relations Review, Vol. 20, No.71 (2014): 43-71.  
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Текст објашњава порекло, ефекте и изазове војне неутралности Србије. Србија је 

једина држава на западном Балкану која не тражи чланство у НАТО-у. У децембру 

2007. Србија је прогласила војну неутралност и упркос својим аспирацијама за 

чланство у ЕУ развила веома блиске односе са Москвом. Циљ овог рада је 

троструки. Прво, аутор да би разумео зашто је Србија прогласила војну 

неутралност, посматра дискурзивни терен и домаће борбе за моћ. Кључни наратив 

који су стратешки користили мнемонички предузетници попут Војислава 

Коштунице, како би легитимизовали војну неутралност, била је траума 

интервенције НАТО-а 1999. године и” отимање” Косова. У другом делу рада Ејдус 

разматра оперативне последице политике војне неутралности за односе Србије са 

НАТО и Русијом, као и за војне реформе и придруживање ЕУ. На крају, аутор 

говори о изазовима пред политиком неутралности Србије и тврди да ће њихови 

доносиоци одлука све више бити прикљештени између прагматичних 

спољнополитичких захтева с једне стране и дубоко укорењених трауматских 

успомена на другој. 

 

Текст спада у категорију М24 пошто се налази у међународној бази SJR и у 2017. 

години је означен као Q3. Часопис се такође налази на посебној листи часописа који 

ће се вредновати у процесу избора у звања наставника у пољу друштвено-

хуманистичких наука (под редним бројем 10). 

 

10. ‘Entry into International Society: Central and South-East European Experiences’, 

International Relations, 28, (2014): 446-449. 2015. 

 

У овом уводу у форум посвећеном тридесетогодишњици објављивања чувене књиге 

о ширењу међународног друштва коју су уредили Хедли Бул и Адам Вотсон, Ејдус 

објашњава значај овог дела али и проширује расправу на неколико начина. Прво, од 

традиционалног правничког приступа појму ”улазак” у међународно друштво, у 

чланку се сугерише социолошки приступ који узима у обзир појмове као што су 

култура и идентитета. Друго, уместо уласка као тренутка, концептуализије се улазак 

као дукогтрајан историјски процес. Треће, указује се на то како су сећања на бивше 

империје, и то у случају посматраних држава Аустријске, Руске и Турске, утицала 

на социјализацију држава на рубу Европе са тврдим језгром међународног друштва. 

 

Текст спада у категорију М23 пошто се налази у међународној бази Web of Science 

(Social Science Citation Index) али према свом импакт фактору од 0.375 није 

рангиран међу првих 60%. 

 

11. ‘The Long Shadow of Byzantium over Serbia’s Entry into International Society’, 

International Relations, 28, (2014): 461-468. 2015. 

 

У овом тексту, Ејдус ослонцем на критичко читање Енглеске школе у 

међународним односима, испитује то како су сећања на сизерене системе утицала 

на улазак Србије у међународно друштво. Конкретно, аутор показује како су сећања 

на период Византијског царства, посебно на период лозе Немањића и Душаново 

царство, закључно са траумом Косовског боја, утицале на проблематичну 

социјализацију Србије у анархично европско друштво држава током 19. века али и 

касније све до распада Југославије. 
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Текст спада у категорију М23 пошто се налази у међународној бази Web of Science 

(Social Science Citation Index) али према свом импакт фактору од 0.375 није 

рангиран међу првих 60%. 

 

12. ‘Beyond National Interests: Identity Conflict and Serbia’s Neutrality toward the Crisis 

in Ukraine’, Südosteuropa, 62, 2014, pp.347-661. 

 

У овом тексту, аутор поставља питање због чега је Србија заузела неутралну 

позицију према кризи у Украјини. Ослонцем на теорију онтолошке безбедности, а 

посебно концепт онтолошке дисонанце Амира Луповиција, Ејдус показује како је 

политика неутралности заправо облик избегавања доношења одлуке у ситуацији 

када би сваки другачији курс заправо угрозио неки од потенцијално угрожених 

колективних идентитета у Србији. Оваким теоријским читањем се доводи у питање 

широко распрострањено реалполитичко схватање које спољну политику Србије 

према Украјини чита као рационалну заштиту националних интереса у вези са 

Косовом и Метохијом. 

 

Текст спада у категорију М24 пошто је часопис одлуком Факултета политичких наука 

Südosteuropa сврстан (pод редним бројем 50)  у листу часописа који ће се вредновати у 

процесу избора у звања наставника у пољу друштвено-хуманистичких наука.  

 

2.4 Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту.  

У периоду од октобра 2015. до октобра 2017. године, Филип Ејдус је као стипендиста 

фонда Европске уније Марија Кири био на двогодишњем пост-докторском 

усавшравању у Центру за глобалну небезбедност, Школе за политику, социологију и 

међународне односе на Универзитету у Бристолу. Током свог пост-докторског 

усавршавања он је радио на пројекту ”Локално власништво у мисијама реформе 

сектора безбедности у оквиру операција Заједничке спољне, безбедносне и одбрамбене 

политике Европске уније” (број пројекта 656971). Његов пројекат je конкуренцији од 

укупно 7500 пријава из целе Европе, био на високом 30. месту. 

2.5 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма 

факултета, односно универзитета или научна монографија (са ИСБН бројем) из научне 

области за коју се бира, у периоду од избора у претходно звање. 

Филип Ејдус, Међународна безбедност: теорије, сектори и нивои, Чигоја штампа, 2017 

(ISBN 978-86-6425-036-8)  

У књизи се прави пресек селекције кључих теорија, приступа и концепата у студијама 

безбедности. Књига је аналитички подељена на три целине: теорије безбедности, 

сектори безбедности и нивои анализе безбедности. Први део, који се тиче теорија, 

обрађује реализам, либерализам, конструктивизам и критичке теорије међународне 

безбедности. Други део обрађује секторе безбедности: војни, политички, економски, 

еколошки и социјетални. Трећи део књиге тиче се нивоа анализе и то: индивидуални, 

национални, регионални и глобални. Kњига је писана читким језиком, а комплексни 

теоријски појмови су лепо објашњени и илустровани примерима. Књигу су пре 

објављивања позитивно оценили рецензенти Проф. др Војин Димитријевић и Проф. др 

Синиша Таталовић. Након објављивања, књига је наишла на јако добре критике у 

научној периодици као и на одличан пријем код колега и посебно код студената. Књига 
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је први пут објављена у Службеном гласнику 2012. године, а ово је измењено и 

допуњено издање. Књига се користи као уџбеник на предмету Увод у студије 

безбедности на основним студијама Факултета политичких наука (Унивезитет у 

Београду) као и на предмету Увод у студије безбедности на Факултету безбедности 

(Унивезитет у Београду). 

2.6 Један рад са међународног научног скупа објављен у целини категорије М31 или 

М33.  

 

Излагање Доц. др Филипа Ејдуса представљено на конференцији Либералне теорије 

међународних односа, одржаној 21. и 22. фебрура 2014. године штампано је у целости у 

зборнику: Дејан Јовић (уредник), Либералне теорије међународних односа, Факултет 

политичких знаности Свеучилишта у Загребу, 2014. Назив рада: ”Домети и ограничења 

либералне теорије међународне безбедности” (стр. 271-286). 

У овом раду, др Филип Ејдус износи кључна достигнућа либералне теорије 

међународних односа и разматра критике ових приступа. Он показује како је либералну 

традицију у међународним односима могуће поделити у три групе: теорију 

демократског мира, теорију либералног мира и теорију нео-либералног 

институционализма. Текст је прегледан, и врло користан за оне читаоце који желе да 

уђу у материју и да на једном месту добију сажет приказ кључних научних дебата о 

овој теми. 

Излагање др Филипа Ејдуса представљено на конференцији ЕУСА у Мајамију од 4. до 

6. маја објављено је у целости на следећој интернет адреси: 

https://eustudies.org/conference/papers/download/325 

 

Назив рада: ”Why locals can’t own international interventions: evidence from CSDP 

missions”. 

 

У овом раду, аутор поставља питање због чега је упркос ширењу принципа локалног 

власништва у међународном дискурсу, примена овог принципа остала на јако ниском 

нивоу. Ослонцем на теорију управљачког менталитета, он затим анализира политику 

локалног власништва у међународним интервенцијама са посебним освртом на цивилне 

мисије ЕУ покренуте у оквиру њене заједничке спољне, безбедносне и одбрамбене 

политике (CSDP). 

2.7 Један рад са научног скупа националног значаја објављен у целини категорије М61 

или М63.  

Рад Филипа Ејдуса ”Policy Recommendations from the Regional Stability in the South East 

Europe" са научног скупа који је одржао Конзорцијум одбрамбених академија и 

института за студије безбедности Партнертства за мир у сарадњи са Факултетом 

политичких наука, Универзитета у Београду од 27. до 29. септембра 2015. године у 

Београду штампан је у целости у публикацији: Filip Ejdus & Predrag Jureković (editors), 

Violent Extremism in the Western Balkans, National Defence Academy, Vienna, 2016 (str. 

203-209). 

 

У овом раду, др Филип Ејдус анализира погоршану безбедносну ситуацију на Западном 
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Балкану. Посебан фокус у овом делу текста је стављен на проблем страних бораца и 

националистичке и исламистичке радикализације у региону. Ипак, он указује на то да 

ове безбедносне изазове не треба преувеличавати већ сагледати пре у контексту дубљих 

унутар-регионалних узрока, пре свега слабе државе и лоше економске ситуације те 

нерешених етно-територијаних проблема. Коначно, аутор даје низ препорука како 

државе на Западном Балкану али и међународна заједница а пре свих ЕУ треба да се 

поставе пред овим растућим изазовима. 

Мина Божовић и Филип Ејдус”Социјални ставови и милитантно-екстрмистички 

ментални склоп као предиктори става према ”Паради поноса” представљен на 23. 

научном скупу ”Емприријска истраживања у психологији, од 24. до 26. марта 2017. 

године одштампан је у изводу у зборнику доступном на следећој адреси: 

 http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2017/04/Knjiga-rezimea-EIP17.pdf 

Аутори полазе од тога да дискурс о „Паради поноса” у Србији увек садржи теме 

безбедности. Иако је сама забрана до које је дошло у неколико наврата била 

противуставна, одлука је била прихвацћена од стане многих. Осим ових екстремних 

традиционалних ставова, у јавности су били пристуни и екстремни ставови на другој 

страни који су захтевали преветнивно хапшење противника параде. Због свега 

наведеног, аутори су анализирали односе између залагања за традиционалне и 

прогресивне противуставне мере и социјалних ставова и милитантно-екстремистичог 

менталног склопа. Истраживање су спровели на 179 студената факултета Политичких 

наука и Факултета безбедности Универзитета у Београду. 

Изборни услови: 

1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или зборника радова у 

земљи или иностранству.  

Доц. др Филип Ејдус је главни уредник часописа Journal of Regional Security, који 

објављује Факултет политичких наука у сарадњи са Београдским центром за 

безбедносну политику и Удружењем за политичке науке Србије. Према одлуци 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, часопис је у 2017. години 

окарактерисан као Врхунски часопис од националног значаја (М51). 

Доц. др Филип Ејдус је такође уредник зборника радова Memories of Empire and Entry 

into International Society: Views from the European Periphery, Routlede, London, 2017. 

2. Председник или члан организационог или научног одбора на научним скуповима 

националног или међународног нивоа.  

Доц. др Филип Ејдус је члан међународног научног одбора конференције Сабора 

политиколога "Кoнституционализам и уставни дизајн у демократској рецесији” који се 

одржава на ФПН од 22. до 23. септембра 2018. године. 

Доц. др Филип Ејдус је члан организационог одбора Београдског безбедносног форума, 

који се одржава сваке године у Београду од 2011. године. Др Ејдус је посебну улогу 

имао као оснивач и кординатор академског програма Београдског безбедносног 

форума. 

Доц. др Филип Ејдус је члан организационог одбора Међународне академске 



 

 

13 

конференције о људској безбедности која се од 2014. године одвија на сваке две године 

на Факултету безбедности, Универзитет у Београду 

3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на академским мастер или 

докторским студијама.  

Доц. др Филип Ејдус je учествовао у великом броју комисија за одбране мастер и 

докторских теза на ФПН. Он је 11 пута био ментор успешно одбрањених мастер радова: 

1. Селена Тасић, ”Улога цивилног друштва у различитим контекстима реформе сектора 

безбедности", 2014. 2. Марина Комад, ”Улога медија у секуритизацији током акције 

Сабља", 2014. 3. Срђан Херцигоња, ”Преливање безбедносне динамике између 

политичког и социјеталног сектора безбедности - Случај Југославије”, 2014. 4. Бобан 

Јанковић, ”Консолидација демократије и развој надзора над обавештајно-безбедносним 

службама у Хрватској и Црној Гори”, 2015. 5. Владимир Шуловић, ”Политика 

хуманитарног интервенционизма Сједињених Америчких Држава у Босни и 

Херцеговини 1992-1995”, 2015. 6. Филип Керчов, ”The Capitalist Peace Theory: Market 

Capitalism and Propensity of a State to Enter into Armed Conflict”, 2015. 7. Michael 

Anderson, ”Securitization, Indirect Speech and Serbia's Accession to the EU”,  2015. 8. 

Емилија Елек, ”Енергетска небезбедност ЈИЕ након Хладног рата”, 2015. 9. Јелена 

Николић, ”Значај контекста за секуритизацију и десекуритизацију међународног 

тероризма у САД” 2015. 10. Дејан Поповић, ”Концепт безбедности у стратегијским 

документима Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије” 2015. 11. Његош Дамљановић, 

”Модернизација и професионализација војног образовања у Републици Србији: 

Анализа уџбеника на Војној Академији”, 2018. Др Ејдус је такође учествовао и у 

комисији за одбрану докторске дисертације Драгане Ђурашиновић под називом: 

Парламент, демократија и рат: институционално објашњење монадичне теорије 

демократског мира, одбрањене на ФПН 2014. године. 

4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним пројектима.  

Доц. др Филип Ејдус је истраживач на пројету: ”Политички идентитет Србије у 

регионалном и глобалном контексту” (број пројекта 179076) који се реализује на 

Факултету политичких наука уз помоћ средстава Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја (пројектни циклус 2011-2018.)  

5. Председник или члан органа управљања, стручног органа или комисија на факултету 

или универзитету у земљи или иностранству.  

Од 2012. године, Доц. др Ејдус је водитељ модула Међународна безбедност у оквиру 

Мастер академског програма међународних студија. Овај модул се показао као 

изузетно успешан с обзиром да се на њега редовно пријављује већи број, и то у великој 

мери изутених кандидата, него што има расположивих места. Такође, квалитет овог 

модула препознала је и Мисија ОЕБС у Србији која већ годинама даје неколико 

стипендија за најбоље полазнике овог модула. Осим тога, у периоду од 2012. до 2015. 

године Доц. др Филип Ејдус је био и активан члан радних тела које се баве етиком, 

нострификацијом и израдом нормативних аката факултета.  

 

6. Учешће у наставним активностима ван студијских програма (перманентно 

образовање, курсеви у организацији професионалних удружења и институција, 

програми едукације наставника) или у активностима популаризације науке.  
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Др Филип Ејдус je учествовао као предавач и ментор на пројекту ”Истраживачки дизајн 

и етика” у оранизацији Observatory of Conflict and Violence Prevention, (ОCVP) 

Transparency Solutions (Харгеиса, Сомалија) i Универзитета у Бристолу, а у оквиру 

пројекта High Quality Research Support Programme (HQRS). Током пројекта, др Ејдус је 

одржаво једнонедељни курс за 30 полазника на Универзитету у Харгеиси, Сомалија од 

14. до 18. новембра 2016. Након тога,  у оквиру овог програма, др Ејдус је менторисао 

рад четворице полазника који је резултирао њиховим успешно завршеним 

истраживачким радом. 

Од 2014. године, др Ејдус учествује у прграму ТRAIN који се на тему ”Истраживачке 

методологије и академског објављивања” одвија у ректорату Универзитета у Београду а 

намењен је млађим унивезитетским наставницима. 

7. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или науке.  

Награда ЕУ Марија Кири 2015. године за пројекат ”Локално власништво у мисијама 

реформе сектора безбедности у оквиру операција Заједничке спољне, безбедносне и 

одбрамбене политике Европске уније” (број пројекта 656971). 

8. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним пројекатима и 

студијама  

Од јануара 2014. до октобра 2015. године др Филип Ејдус је био шеф националног тима 

на пројекту ”Медији, конфликти и демократизација (MECODEM)” који је финансиран 

из фонда ФП7 Европске уније (број пројекта 613370). Главнa истраживачica на пројекту 

је била Проф. др Катрин Волтмер са Универзитета у Лидсу који је био и водећа 

организација у конзорцијуму. 

9. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским или 

научноистраживачким институцијама у земљи или иностранству, или звање гостујућег 

професора или истраживача.  

Од октобра 2015. до октобра 2016. године, др Филип Ејдус је радио као пост-докторски 

истраживач у Центру за глобалне небезбедности Универзитета у Бристолу. 

У новембру 2016. године др Филип Ејдус је учествовао у комисијама за одбрану мастер 

радова на Унивезитету у Харгеиси (Сомалија) следећих кандидата: 1. Hassan Farah 

Mohammed, ‘Understanding Political Parties and their Role in Democratization: The Case of 

Somaliland’, ментор: Abdiwasa Abdilahi, 26 новембар 2016. 2. Abdi Abokor Yusuf, ‘The 

Proliferation of Somaliland Traditional Leaders: Identifying Advantages and Disadvantages’, 

ментор: Nasir M. Ali, 26. новембар 2016. 

10. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном удружењу или 

организацији националног или међународног нивоа.  

Од 2008. до данас, Доц. др Филип Ејдус је члан Управног одбора Београдског центра за 

безбедносну политику. Од новембра 2013. до новембра 2014. године он је био 

Председник истраживачког форума Европског покрета у Србији. Од 2017. године, 

кандидат је и члан Удружења за политичке науке Србије.  

11. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству.  
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Др Филип Ејдус је обавио велики број предавања по позиву на универзитетима у земљи 

и иностранству. Међу њима треба истаћи: 1. ”The European Union as a Global 

Peacebuilder”, Hebrew University Israel, 24. април 2018. 2.”Why Locals Can't Own 

International Interventions”, Oxford University, јун 2017. 3. ”Why Locals Can't Own 

International Interventions: Evidence From CSDP missions”, Queen Mary University, 15 

март 2017. 4.”Region in Fire: Geopolitical Trends in the Middle East and its Implications for 

the South-East Europe”, George C. Marshall European Center for Security Studies, Sarajevo, 

Bosnia – Hercegovina, 17-18 фебруар 2016. 5. ”The Experience of Implementation of 

Dayton IV: Analysis and Implications for Sub-Regional CAC”, Wilton Park, 11-12 октобар 

2012. 

 

 

III Закључно мишљење Комисије 

 

На основу свега реченог у аналитичком делу овог извештаја, Комисија је једногласно 

заузела следеће ставове: 

- Доц. др Филип Ејдус испуњава све критеријуме Универзитета у Београду за избор у 

звање ванредног професора за ужу научну област међународна безбедност; 

 

- По многим критеријумима, укључујићи ту и најзахтевније као што је објављивање 

научних радова у врхунским међународним часописима, он далеко превазилази све 

захтеве које прописују стандарди Универзитета за звање ванредног професора; 

 

- Радови др Филипа Ејдуса нису само бројни већ су изузетно квалитетни и запажени у 

домаћој и међународној академској јавности о чему сведочи велики број цитата за 

његов стадијум у каријери; 

 

- Његова монографија о међународној безбедности се користи као уџбеник не само на 

ФПН већ и на Факултету безбедности Универзитета у Београду; 

 

- До сада је учествовао у великом броју истраживачких пројеката у земљи и 

иностранству од чега је неколико пројеката финансирано из најпрестижнијих и 

најкомпетитивнијих европских фондова; 

 

- Доц. др Филип Ејдус се показао као изузетан педагог о чему сведоче одличне 

студентске евалуације које збирно конзистентно варирају око 4.7 (од максималних 5) од 

како је почео да ради на ФПН па до данас; 

 

- Кандидат је стекао и искуство као ментор на великом броју успешно одбрањених 

мастер радова, као и докторских радова који су још увек у току израде; 

 

- Доц. др Филип Ејдус је добитник најпрестижнијих европских награда укључујучи ту  

и Марија Кири стипендију која му је омогућила двогодишње пост-докторско 

усавршавање на Унивезитету у Бристолу (од октобра 2015. до октобра 2017. године); 

 

- Кандидат је покренуо часопис Journal of Regional Security, и онда као његов главни и 

одговорни уредник успео да га изгради у врхунски часопис од националног значаја; 
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- Доц. др Филип Ејдус је већ изградио солидну међународну репутацију, посећује 

редовно најпрестижније међународне научне конференције из области међународних 

студија и међународне безбедности и редовно рецензира текстове у врхунским 

међународним часописима реферисаним у Web of Science; 

 

- Поред академског ангажмана, др Ејдус је активни учесник у јавним дебатама и блиско 

сарађује са великим бројем организација цивилног друштва и јавних установа које се 

практично баве питањима међународне безбедности; 

 

- Др Филип Ејдус се показао и на ФПН као ”добар академски грађанин” тако што је дао 

активни допринос раду не само свог матичног Одељења и Научно-наставног већа, већ и 

разлитичих комисија и радних тела на ФПН. 

 

Због тога Комисија предлаже Изборном већу Универзитета у Београду – ФПН да доц. 

др Филипа Ејдуса изабере у звање ванредног професора и тај став упути органима 

Универзитета у Београду надлежним за потврђивање избора у наставна звања. 

 

Београд, 4. јун 2018. 

    

 

                                К о м и с и ј а:          

 

 

                                                                                    

________________________________________ 

 проф. др Драган Р Симић,  редовни

    професор ФПН у Београду 

 

 

               

_______________________________________ 

       проф др Радмила Накарада, 

        редовни професор ФПН у Београду 

 

  

_______________________________________ 

проф. др Мирослав Хаџић, професор 

у пензији на ФПН у Београду 

 

 

 

_______________________________________ 

проф. др Дејан Јовић, редовни       

професор ФПЗ у Загребу 

    

 

_______________________________________ 

проф. др Немања Џуверовић, 

ванредни професор ФПН у Београду  


