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                 Образац 4 Г 

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Факултет политичких наула 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Међународна безбедност  

Број кандидата који се бирају: 1 

Број пријављених кандидата: 1 

Имена пријављених кандидата: 

 1. Доц. др Филип Ејдус 

  

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Филип Предраг Ејдус 

- Датум и место рођења: 04/04/1979. 

- Установа где је запослен: Факултет политичких наука, Универзитет у Београду 

- Звање/радно место: Доцент 

- Научна, односно уметничка област:  Политичке науке, Међународне студије, Међународна 

безбедност 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Факултет политичких наука, Унивезитет у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 2004 

Мастер:   

- Назив установе: Иститут за политичке студије у Паризу (Institut d’Etudes Politiques de Paris - 

Sciences Po) 

- Место и година завршетка: Париз, 2005 

- Ужа научна, односно уметничка област: Међународне студије 

Магистеријум:   

- Назив установе: Лондонска школа за економију и политичке науке (London School of Economics 

and Political Science) 

- Место и година завршетка: London, 2006 

- Ужа научна, односно уметничка област: Међународне студије 

Докторат: 

- Назив установе: Факултет политичких наука, Унивезитет у Београду 

- Место и година одбране: Београд, 2012 

- Наслов дисертације: Узајамно конституисање идентитета политичке заједнице и њене безбедности 

- Ужа научна, односно уметничка област: Политичке науке, Међународне студије 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- Асистент,  Факултет политичких наука, децембар 2008 

- Доцент, Факулет политичких наука, септембрар 2012. 
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3) Испуњени услови за избор у звање: 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година радног 

искуства  

 

1. Искуство у педагошком раду са студентима 

 

4 године искуства у раду 

као доцент на ФПН и 5 

година као асистент на 

ФПН. 

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног периода 

Просечна оцена је 4.7 од 5 

за 4 године радног искуства 

као доцент. 

 

  

(заокружити испуњен услов за 

звање у које се бира) 

 

Број радова, 

сапштења, 

цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

3. Објављена два рада из категорије 

М20 или пет радова из категорије 

М51 у периоду од последњег 

избора у звање из научне области за 

коју се бира.  

 

12 радова, 

укупно 39 

цитата (укупан 

број цитата 

свих 

објављених 

радова је 214, 

Хиршов 

индекс 7). 

1. Reclaiming the local in EU 

peacebuilding: Effectiveness, ownership, 

and resistance' Contemporary Security 

Policy, Vol. 39, No.1 (2018): 4-27 

(koautor: Ana Juncos).  

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)  

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. 

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.  

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) 

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. 
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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).  

8. ‘Europeanisation and indirect resistance: 

Serbian police and Pride Parades’, 

International Journal of Human Rights, 

2016, objavljeno online u martu 2016.  

(koautor Mina Božović).  

9. ‘Serbia’s Military Neutrality: Origins, 

Effects and Challenges’, Croatian 

International Relations Review, Vol. 20, 

No.71 (2014): 43-71. M24 

10. ‘Entry into International Society: Central 

and South-East European Experiences’, 

International Relations, 28, (2014): 446-

449. 2015 M23 

11. ‘The Long Shadow of Byzantium over 

Serbia’s Entry into International 

Society’, International Relations, 28, 

(2014): 461-468. 2015. 

12. ‘Beyond National Interests: Identity 

Conflict and Serbia’s Neutrality toward the 

Crisis in Ukraine’, Südosteuropa, 62, 2014, 

pp.347-661. 

 

 

 

4. Оригинално стручно 

остварење или 

руковођење или учешће у 

пројекту 

 

2 пројекта 1. У периоду од октобра 2015. до октобра 2017. 

године, др Филип Ејдус је као добитник престижне 

стипендије Марија Кири (Хоризонт 2020) био на 

двогодишњем пост-докторском усавршавању на 

Универзитету у Бристолу где је радио на пројекту 

”Локално власништво у мисијама реформе сектора 

безбедности у оквиру операција Заједничке спољне, 

безбедносне и одбрамбене политике Европске уније”. 

 

2. Такође, 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). 

 

5. Одобрен и објављен 

универзитетски уџбеник 

за предмет из студијског 

програма факултета, 

односно универзитета или 

научна монографија (са 

ISBN бројем) из научне 

области за коју се бира, у 

периоду од избора у 

1 уџбеник Филип Ејдус, Међународна безбедност: теорије, 

сектори и нивои, Чигоја штампа, 2017 (ISBN 978-86-

6425-036-8). 

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 
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претходно звање Факултету безбедности (Унивезитет у Београду). 

 

 

6. Један рад са међународног 

научног скупа објављен у 

целини категорије М31 

или М33. 

2 рада 1. 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). 

2. 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/downloa

d/325 Назив рада: ”Why locals can’t own 

international interventions: evidence from CSDP 

missions”. 

 

 

 

7. Један рад са научног 

скупа националног значаја 

објављен у целини 

категорије М61 или М63. 

 

1 рад 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). 

 

 

 

 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 

1. Стручно-професионални 

допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или 

зборника радова у земљи или иностранству. 

 

Уредник часописа Journal of Regional Security (M51). Уредник зборника 

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

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 такође члан организационог одбора 

Међународне академске 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 11 пута био ментор успешно одбрањених 

мастер радова на ФПН. Др Ејдус је такође био председник у једној 

комисији за одбрану докторске дисертације 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.)  

Такође, 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). 

2. Допринос академској и 

широј заједници 

1. Председник или члан органа управљања, стручног органа или 

комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству. 

 

У периоду од 2012. до 2015. године доц. др Филип Ејдус је био и 

активан члан радних тела на ФПН које се баве етиком, 

нострификацијом и израдом нормативних аката факултета. Осим тога, 

од 2012. године, доц. др Ејдус је водитељ модула Међународна 

безбедност у оквиру Мастер академског програма међународних 

студија.  

 

2. 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. 

3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа 

и комисије министарстава. 

 

Др Филип Ејдус је 22. фебруара 2018. године 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 доприносу раду највишег 

законодавног тела у Уједињеном краљевству. 

 

4. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 

или науке. 

 

Др Ејдус је 2015.  године био добитник престижне награде ЕУ Марија 

Кири. 

 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

1. 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).. 

 

2. 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. 

Осим тога, 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. 
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новембар 2016. 

 

3. 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.  

4. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 

 

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. 

 

 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одред 

 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

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

доц. др Филип Ејдус испуњава све критеријуме Универзитета у Београду за избор у звање 

ванредног професора за ужу научну област. 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 Доц. др Филипа Ејдуса нису само бројни већ су изузетно квалитетни и 

запажени у домаћој и међународној академској јавности о чему сведочи изузетно 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 најкомпетитивнијих европских фондова и спровођено у конзорцијумима 

са великим бројем међународних партнера. 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 
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укључујучи ту и Марија Кири стипендију уз помоћ које је успешно завршио двогодишње пост-

докторске студије на Унивезитету у Бристолу од 2015. до 2017. године. Кандидат је покренуо 

часопис Journal of Regional Security, и онда као његов главни и одговорни уредник успео да 

изгради врхунски часопис од националног значаја. 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, доц. 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. 

 

 

Место и датум: У Београду 13. Јуна 2018 

                                                                                                                             ПОТПИСИ  

                                                                                                                ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

                                                                                      

________________________________________ 

 проф. др Драган Р Симић,  редовни    
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проф. др Мирослав Хаџић, професор у 

пензији на ФПН у Београду  
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проф. др Дејан Јовић, редовни       

професор ФПЗ у Загребу  
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проф. др Немања Џуверовић, ванредни 

професор ФПН у Београду  
 


