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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ 

 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 

На основу Закона о високом образовању (чланови 7 4. и 7 5. ''Сл. Гласник РС'', број 

88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20 и 11/21), члана 135. Статута Универзитета у Београду 

(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), као и услове прописане 

Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 

Универзитета у Београду и члана 50. Статута Факултета безбедности бр. 862/5 од 25.12. 

2018.године, у вези са чланом 30. Правилника о условима и поступку за избор у звања 

наставника и сарадника Факултета безбедности бр. 294/16 од 05.04.2016.године, Изборно 

веће Факултета безбедности, на седници одржаној 22. децембра 2022. године, донело је 

одлуку о расписивању конкурса и именовању комисије за избор једног наставника у звање 

доцента за ужу научну област Науке безбедности, за наставни предмет Основи 

геополитике, у саставу: проф. др Мирослав Младеновић, редовни професор Факултета 

безбедности Универзитета у Београду, доц. др Владимир Ајзенхамер, доцент Факултета 

безбедности Универзитета у Београду и др Миша Ђурковић, научни саветник Института 

за европске студије у Београду. Комисија је прегледала конкурсни материјал и у складу са 

Законом о Универзитету и Статутом Факултета безбедности подноси: 

 

 

 

Р Е Ф Е Р А Т  

 

О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

 

На Конкурс за избор у звање доцента за ужу научну област Науке безбедности – 

предмет Основи геополитике, који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 141 од 

23. децембра 2022. године, пријавио се један кандидат – др Михајло Копања, сарадник у 

настави на Факултету безбедности, Универзитета у Београду. 
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1. Биографски подаци о кандидату 

Др Михајло Копања рођен је 25.08.1993. године у Зрењанину, Република Србија 

где је завршио основну и средњу школу. Основне академске студије наука безбедности 

уписује 2012. године на Факултету безбедности, Универзитета у Београду и завршава 

2016. године са просечном оценом 9,19, одбранивши завршни (дипломски) рад наслова 

„Страхови маса – спрега између државе и друштва“ под менторством Владимира Н. 

Цветковића. Мастер академске студије кандидат је уписао у октобру 2016. године на 

Факултету друштвених наука, Карловог универзитета (Fakulta sociálních věd, Univerzita 

Karlova) у Прагу, Чешка Република, на студијском програму геополитичке студије. 

Завршни (мастер) рад назива „Conceptualizing Location: One Term, Many Meanings, a Lot of 

Problems”, под менторством Нуна Моргада (Nuno Morgado) одбранио је 2018. године са 

просечном оценом 9,86. Од октобра 2018. године до децембра 2022. године кандидат је 

био студент докторских академских студија на Факултету безбедности, Универзитета у 

Београду. У децембру 2022. године одбранио је докторску дисертацију назива 

„Геополитички приступ утврђивању делотворности концепта велике стратегије 

обуздавања (Студија случаја: Сједињене Америчке Државе, 1979-1989)“, са просечном 

оценом 9,60, и тиме стекао звање доктор наука безбедности.  

 

Од октобра 2018. до децембра 2020. године, кандидат је био ангажован на 

Факултету безбедности, Универзитета у Београду као демонстратор на предметима 

Основи геополитике, Цивилно-војни односи, Менаџмент у систему одбране и 

Дипломатија и одбрана. У периоду од априла 2019. до децембра 2020. године, др Михајло 

Копања је био запослен у Институту за међународну политику и привреду као 

истраживач-приправник у Центру за суседство и Средоземље. Од јануара 2021. године је 

запослен на Факултету безбедности у својству сарадника у настави на предметима Основи 

геополитике, Стратешке студије, Међународни односи и Политички систем. 

 

У досадашњој каријери објавио је преко десет научних радова из уже научне 

области Науке безбедности, са усмерењем на геополитику и стратешке студије. Учесник је 

бројних научних скупова и конференција у Србији и иностранству. Члан је Истраживачког 

комитета 41 за Геополитику (Research Committee 41 – Geopolitics) Међународне 

асоцијације политиколога (International Political Science Association) и Секције студија 

међународне безбедности (International Security Studies Section) Асоцијације међународних 

студија (International Studies Association). Поред српског језика говори енглески језик и 

чешки језик, а служи се француским језиком. 
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2. Научноистраживачки рад 

 

2.1. Библиографија кандидата 

 

Кандидат је објавио укупно једанаест чланака (један у категорији М14, два у 

категорији М24, четири у категорији М45, један у категорији М51, два у категорији М52 и 

један у категорији М63), једну научну критику и полемику у часопису ранга М24 и био је 

уредник два зборника саопштења са скупа националног значаја (M66) и одбранио 

докторску дисертацију (М70).  Попис објављених радова кандидата пружен је у наставку 

текста према категоријама, подељених на радове објављене пре и након избора у звање 

сарадник у настави. 

 

Радови објављени пре избора у звање сарадник у настави 

 

a) [M14] Рад у тематском зборнику међународног значаја 

Kopanja, Mihajlo and Stekić, Nenad. (2020). „The World ’Shattering’: Patterns of Restructuring 

of the World Geopolitical System“. In: A. Jović-Lazić and A. Troude (eds.). Security 

Challenges and the Place of the Balkans and Serbia in a Changing World (pp. 55-72). 

Belgrade: Insitute of International Politics and Economics and Faculty of Security 

Studies.  

b) [M24] Рад у националном часопису међународног значаја 

Копања, Михајло. (2020). „Геополитичка мисао Сола Бернарда Коена: између 

превазиђености и недовољне искоришћености“. Међународни проблеми, LXXIII(1), 

стр. 61-100.  

c) [M45] Рад у тематском зборнику националног значаја 

Копања, Михајло. (2020). „Упоредни приказ мастер програма из области наука 

безбедности“. У: В.Н. Цветковић (ур.). Науке безбедности: врсте и облици (стр. 

191-206). Београд: Факултет безбедности.  

d) [M51] Рад у врхунском часопису националног значаја 

Kopanja, Mihajlo. (2019). „Curious Case of Northeast Asia: External Balancing meets Strategic 

Culture“. The Review of International Affairs, LXX(1176), pp. 76-83.  

e) [M52] Рад у истакнутом националном часопису 

Копања, Михајло (2019). „Језик као препрека тактичкој ефективности аустроугарске 

војске у Првом светском рату“. Годишњак Факултета безбедности, 19(1), стр. 

195-214.  
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Радови објављени након избора у звање сарадник у настави 

 

a) [M24] Рад у националном часопису међународног значаја 

Kopanja, Mihajlo. (2021). “Svemir kao geografski domen: prilog osnovama astropolitike”, 

Međunarodni problemi, LXXIII (3), str. 401-431. 

b) [M27] Научна критика и полемика у часопису ранга М24 

Kopanja, Mihajlo and Nedić, Pavle. (2022). „The World is Not a Blank Canvas: or Why Should 

We Teach Political Geography“. International Problems, 74 (1), pp. 131-139. 

c) [M45] Рад у тематском зборнику националног значаја 

Kopanja, Mihajlo. (2020). „’Džon Oliverov efekat’ u međunarodnoj bezbednosti (?)“. U: N. 

Vuković i V. Ajzenhamer (urs). Čovek, prostor, tehnologija, ideje: međunarodna 

bezbednost u 21. veku (str. 34-64). Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu i 

Fakultet bezbednosti; 

Kopanja, Mihajlo (2021). „Geopolitički pristupi regionalnoj bezbednosti“. U: N. Šekarić i V. 

Trapara (urs). Regionalna bezbednost: pristupi, elementi, dinamika (str. 71-100). 

Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu; 

Копања, Михајло и Ајзенхамер, Владимир. (2022). „Одвраћање у раљама безбедносне 

дилеме“. У: В. Благојевић (ур). Неутралност и стратешко одвраћање (стр. 15-38). 

Београд: Медија центар „Одбрана“. 

d)  [M52] Рад у истакнутом националном часопису 

Kopanja, Mihajlo. (2020). „Francuska (geo)strategija za Zapadni Balkan: trasiran put ili put u 

nastajanju?“, Međunarodna politika, LXXI(1179-1180), str. 95-118.  

e) [M63] Саопштење са националног скупа штампано у целини 

Копања, Михајло (2022). „Од стратегијских теорија ка стратешким студијама: помак у 

парадигми изучавања стратегије“. У: М. Копања и В. Ајзенхамер (урс.) 

Геополитички интереси великих сила и стратешка безбедност малих држава (стр. 

10-27). Београд: Факултет безбедности и Институт за међународну политику и 

привреду. 

f) [M66] Уређивање зборника саопштења скупа националног значаја 

Jeftić, Zoran i Kopanja, Mihajlo (urs). (2020). Zarazne bolesti kao globalni bezbednosni izazov – 

Pandemija Kovid-19: stvarnost i posledice. Beograd: Fakultet bezbednosti i Institut za 

međunarodnu politiku i privredu. 

Копања, Михајло и Ајзенхамер, Владимир (урс). (2022). Геополитички интереси великих 

сила и стратешка безбедност малих држава. Београд: Факултет безбедности и 

Институт за међународну политику и привреду. 

g) [M70] Одбрањена докторска дисертација  
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Копања, Михајло. (2022). Геополитички приступ утврђивању делотворности концепта 

велике стратегије обуздавања (студија случаја: Сједињене Америчке Државе, 

1979-1989). Докторска дисертација. Факултет безбедности Универзитета у 

Београду.  

 

2.2. Сажеци важнијих радова  

 

1. Геополитички приступ утврђивању делотворности концепта велике стратегије 

обуздавања (студија случаја: Сједињене Америчке Државе, 1979-1989) – докторска 

дисертација   

 

Током последњих неколико година, изучавање велике стратегије доживљава ренесансу, у 

смислу пораста објављених истраживања, концептуалне и емпиријске надградње, као и 

свеукупног напретка у фонду знања о великој стратегији. Међутим, и поред пораста 

истраживања, питање делотворности велике стратегије представља готово terra incognita у 

постојећој литератури. Уочавајући празнину у постојећој литератури, овом дисертацијом 

се настоји продубити наше сазнање о проблематици делотворности велике стратегије и 

утврђивању шта чини велику стратегију делотворном. Прихватајући чињеницу да је 

теоријски напредак неодвојив од емпиријског рада, примаран истраживачки циљ овог 

истраживања јесте пружање генерализованог специфичног објашњења делотворности 

велике стратегије на основу случаја велике стратегије обуздавања САД-а од 1979. до 1989. 

године. У сврху остваривања централног истраживачког циља у дисертацији су пружени 

одговори на два примарна истраживачка питања – шта чини велику стратегију 

делотворном?; и да ли је велика стратегија обуздавања САД, у периоду од 1979. до 1989. 

године, била делотворна; који су рашчлањени на више секундарних и терцијарних 

истраживачких питања.  

У циљу одговора на постављена питања, и пратећи методологију праћења процеса, 

дисертација се може посматрати као сачињена из две целине. У првој целини је прво 

пружено прецизно одређење велике стратегије. Затим је пружена концепција 

делотворности велике стратегије кроз њена три лица ефективности, као и три теоријска 

оквира којима се може утврдити делотворност велике стратегије – теорија равнотеже 

интереса, приступ стратешкој култури Бредлија Клајна, као и геополитички приступ 

великој стратегији. У другој целини најпре је пружен дубински опис процеса формулације 

и имплементације велике стратегије обуздавања, са акцентом на трећу фазу Хладног рата. 

Након тога су емпиријски налази посматрани из перспективе три сучељена теоријска 

оквира. Ослањајући се на метод тестирања теорија, утврђено је да само геополитички 

приступ пружа довољно објашњење којим се потврђује хипотеза овог приступа да је 

велика стратегија обуздавања током треће фазе Хладног рата била делотворна, јер је била 
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у складу са стратешком визијом, стратешком доктрином и стратешким потенцијалом 

Сједињених Држава. Коначно, у последњем поглављу су емпиријски налази 

генерализовани са закључком да оно што чини велику стратегију делотворном јесте њена 

усклађеност са стратешком визијом, стратешком доктрином и стратешким потенцијалом 

дате државе.  

  

2. The World “Shattering”: Patterns of Restructuring of the World Geopolitical System 

 

Циљ истраживања јесте сагледавање образаца реконструкције светског геополитичког 

система почетком треће деценије 21. века. Са успоном великих и регионалних сила у 

светском геополитичком систему, еквилибријум успостављен након окончања Хладног 

рата У епохи неравнотеже светског геополитичког система, постоји могућност сукоба у 

читавом систему, нарочито у регионима који леже између различитих геостратешких 

пространстава. Имплементацијом теоријског приступа Сола Бернарда Коена, у овом раду 

се тежи суочити са питањем како пораст моћи великих и регионалних сила утиче на 

структуру светског геополитичког система. Претпоставка је да пораст моћи великих и 

регионалних сила у светском геополитичком систему довести до „компресије“ и 

„распрскавања“ геополитичких региона који леже између кључних геостратешких 

пространстава. Кроз анализу промена у поретку моћи између држава, овај рад приказује 

како до процеса „компресије“ и „распрскавања“ долази, као и преглед региона који су 

највише погођени овим процесима и новонастајућим односима између великих и 

регионалних сила. 

 

3. Геополитичка мисао Сола Бернарда Коена: између превазиђености и недовољне 

искоришћености. 

 

Рад разматра епистемолошки значај превазилажења тренда свођења геополитичке мисли 

на почетку 21. века само на две укорењене позиције – класичну и критичку геополитику, 

полазећи од тезе да је неопходно разумевање и преиспитивање мисли аутора који се не 

могу сврстати у домен било једне било друге теоријске позиције. У тежњи да допринесе 

превазилажењу наведеног поједностављења, аутор разматра мисао доајена геополитике – 

Сола Бернарда Коена, ради утврђивања њене релевантности за савремена истраживања. 

Полазећи од питања да ли је његова мисао превазиђена или недовољно искоришћена, рад 

приступа пружању осврта на ауторе који су утицали на Коена, посматрању еволуције 

његове геополитичке мисли кроз каријеру дугу седам декада и појмовне мреже коју је 

развио. Означавајући Коенову мисао као специфичан геополитички приступ, а не као 

јединствену теорију, рад идентификује ограничења његовог геополитичког приступа 
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којима се објашњава дискрепанца између могућности које пружа и њене заступљености и 

примене у савременој геополитичкој литератури. Ипак, рад указује на постојање назнака у 

Коеновом опусу који могу послужити као основа за превазилажење ограничења његовог 

геополитичког приступа, уз закључак да је Коенова геополитичка мисао управо због 

таквих могућности у већој мери неискоришћена него превазиђена.  

 

4. Свемир као географски домен: прилог основама Астрополитике 

 

Рад настоји да пружи прилог основама астрополитике кроз представљање централних 

карактеристика свемира као географског домена. С обзиром на актуелне међународне 

трендове који упућују на све активнију улогу држава и приватних компанија у правцу 

утилизације свемира, разумевање могућности и ограничења које свемирско окружење 

поставља пред људско делање представља основу за систематичну анализу међународне 

политике у свемиру. Полазећи од претпоставке да се свемир може посматрати као 

географски домен, налик копну, мору или ваздуху, у раду се приказују кључне физичке 

карактеристике свемирског пространства и централна проблемска поља друштвеног 

конституисања свемирског пространства, који се потом смештају у контекст геополитичке 

мисли. Рад је подељен на три целине где прва пружа кратак историјат астрополитичке 

мисли, друга представља свемир као географски домен кроз утврђивање физичких и 

друштвених својстава свемирског окружења, док се у трећој целини свемирско окружење 

посматра кроз „еколошку тријаду“ Харолда и Маргарет Спраут и оквир „прилика и 

вољности“ Харвија Стара у сврху пружања објашњења начина на који физичка и 

друштвена својства свемира утичу на међународну политику. Аутор закључује да с 

обзиром на то да ће свемир представљати све значајнији простор у будућности, академско 

изучавање међународних односа у свемиру биће све актуелније и релевантније, 

захтевајући познавање основа астрополитике и свемира као географског домена.  

 

5. Француска (гео)стратегија за Западни Балкан: трасиран пут или пут у 

настајању?  

 

Објављивањем кратке техничке ноте под називом „Француска стратегија за Западни 

Балкан“, у априлу 2019. године, ствара се утисак се је Француска после више од пола века 

одлучила да поврати свој утицај на Балкану. Наводећи да је тежња председника 

Француске Емануела Макрона формулисање истинске стратегије са конкретним скупом 

мера, у раду се испитује наведени документ кроз теоријске поставке стратегије. Први део 

рада односи се на постављање теоријских одређења појмова стратегије и велике 

стратегије, уз разматрање места геостратегије међу овим концептима. На основу тога, у 
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другом делу рада се сагледава „Француска стратегија за Западни Балкан“, где се утврђује 

да иако сам текст ноте испуњава неопходне елементе да би се означила стратегијом, 

такође се наглашава да постоји дискрепанца између воље Француске и циљева, начина и 

средстава формулисаних у документу. Отуда, у раду се закључује да „Француска 

стратегија за Западни Балкан“ представља „пут“ деловања Француске у настајању који 

може довести до реформулације стратегије у будућности. 

 

6. Геополитички приступ регионалној безбедности 

 

Иако се разумевању регионалне безбедносне динамике може приступити кроз призму 

вишеструких теоријских оквира, геополитички приступи се, помало парадоксално, ретко 

наводе као потенцијалне могућности. Истицање парадоксалности лежи у томе што, на 

први поглед, регионална безбедност и геополитика представљају савршен спој. С обзиром 

на то да геополитика у први план истиче просторну компоненту при објашњавању 

међудржавних односа, истраживања која истичу регионе би начелно ишла „руку под 

руку“ са геополитичким приступима. Полазна тачка рада јесте да геополитичких 

приступи, као теоријски оквири, могу допринети сагледавању и разумевању регионалне 

безбедносне динамике. Отуда, у раду су представљена два специфична геополитичка 

приступа која могу послужити сагледавању регионалне безбедносне динамике – 

геополитички приступ Сола Бернарда Коена и концепција места (place). Структура рада 

креће се од општег ка појединачном, отпочињући од разматрања региона као својеврсног 

„четвртог нивоа анализе“. Затим, у другој целини, региони су сагледани из геополитичке 

перспективе. Коначно, трећа целина је посвећена представљању наведених приступа.  

 

3. Наставни рад 

 

Кандидат др Михајло Копања је од октобра 2018. године укључен у наставни рад 

на Факултету безбедности, Универзитета у Београду на неколико наставних предмета. У 

досадашњем наставном раду, кандидат је био ангажован у два звања: прво у звању 

демонстратора на Катедри стратешких и одбрамбених студија Факултета безбедности, 

Универзитета у Београду, у периоду од октобра 2018. године до децембра 2020. године; 

затим у звању сарадника у настави у периоду од јануара 2021. закључно са децембром 

2022. године.    

У периоду од октобра 2018. до децембра 2020. године кандидат је био ангажован у 

својству демонстратора на Катедри стратешких и одбрамбених студија Факултета 

безбедности, Универзитета у Београду на следећим наставним предметима: 

i. Основи геополитике  
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ii. Цивилно-војни односи 

iii. Менаџмент у систему одбране 

iv. Дипломатија и одбрана 

У периоду од јануара 2021.године до децембра 2020. године кандидат је био 

ангажован у звању сарадника у настави на следећим наставним предметима:  

i. Основи геополитике  (за који је тренутно у процесу избора) 

ii. Међународни односи 

iii. Политички систем 

iv. Одбрамбена дипломатија 

v. Стратешке студије 

 

4. Испуњеност услова за избор у звање доцента 

 

У складу са важећим Правилником о минималним условима за стицање звања 

наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 192/16, 

195/16, 199/17, 203/18 и 223/21), избор у звање наставника заснива се на оствареним и 

мерљивим резултатима рада кандидата који се за звање доцента, поред општих услова 

конкурса, исказују следећим минималним условима: 

i. Обавезни услови: 

a. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од 

стране високошколске установе 

b. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног периода (ако га је било) 

c. Објављен један рад из категорије М20 или три рада из категорије М51 из 

научне области за коју се бира 

d. Саопштен један рад на научном скупу, објављен у целини (категорије М31, 

М33, М61, М63) 

 

ii. Изборни услови (минимално 2 од 3 услова): 

a. Стручно-професионални допринос (Председник или члан уређивачког 

одбора научних часописа или зборника радова у земљи или иностранству; 

Председник или члан организационог или научног одбора на научним 

скуповима националног или међународног значаја; Председник или члан 

комисија за израду завршних радова на академским мастер или докторским 

студијама; руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним 

пројектима) 

b. Допринос академској и широј заједници (Чланство у страним или домаћим 

академијама наука, чланство у стручним или научним асоцијацијама у које 
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се члан бира; председник или члан органа управљања, стручног органа или 

комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству; члан 

националног савета, стручног, законодавног или другог органа и комисије 

министарстава; учешће у наставним активностима ван студијских програма 

(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 

удружења и институција, програми едукације наставника) или у 

активностима популаризације науке; домаће или међународне награде и 

признања у развоју образовања или науке) 

c. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, 

односно установама културе или уметности у земљи и иностранству 

(Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 

пројектима и студијама; радно ангажовање у настави или комисијама на 

другим високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи 

или иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача; 

руковођење радом или чланство у органу или професионалном удружењу 

или организацији националног или међународног нивоа; учешће у 

програмима размене наставника и студената; учешће у изради и спровођењу 

заједничких студијских програма; предавања по позиву на универзитетима у 

земљи или иностранству) 

 

 

4.1. Обавезни услови 

 

4.1.1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од 

стране високошколске установе 

 

Према Одлуци о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду 

(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 195 од 22. септембра 2016. године) и Правилника 

о условима и поступку за избор наставника и сарадника (пречишћен текст) Факултета 

безбедности бр. 463/6 од 30.10.2020. године, комисија је за кандидата организовала 

приступно предавање на тему „Разлике између класичне и критичке геополитике“. 

Приступно предавање кандидата др Михајла Копање одржано је 26. децембра 2022. 

године, са почетком у 12:00 часова у Рачунарској лабораторији Факултета безбедности, 

Универзитета у Београду.   

 

Приликом извођења приступног предавања Комисија је своју оцену заснивала на 

следећим категоријама: припрема предавања, структура и квалитет садржаја предавања, 

као и дидактичко-методички аспект извођења наставе.  
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По окончању приступног предавања, проф. др Мирослав Младеновић је у својству 

председника Комисије саставио записник о приступном предавању у коме су наведене 

појединачне оцене сваког члана Комисије, као и просечна оцена коју су потписали сви 

чланови Комисије. Чланови комисије су кандидату др Михајлу Копањи дали просечну 

оцену 5. Документ записника са приступног предавања налази се у прилогу овог Реферата. 

 

 

 

 

Образложење: 

 

Комисија констатује да је др Михајло Копања добио позитивну оцену на 

приступном предавању и тиме испунио услов предвиђен Одлуком о извођењу приступног 

предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 195 од 22. 

септембра 2016. године) и Правилником о условима и поступку за избор наставника и 

сарадника (пречишћен текст) Факултета безбедности бр. 463/6 од 30.10.2020. године.  

 

4.1.2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног протеклог изборног периода (ако га је било) 

 

Кандидат др Михајло Копања је од јануара 2020. године изабран у звање сарадника 

у настави за ужу научну област Стратешке студије, за предмет Основи геополитике. У 

периоду од избора у звање сарадник у настави, кандидат је био ангажован на предметима 

Основи геополитике, Међународни односи, Политички систем, Стратешке студије и 

Одбрамбена дипломатија. У периоду претходног звања сарадника у настави, кандидат је 

активно учествовао у руковођењу и реализацији вежби на предмету као и спровођењу 

других предиспитних активности на наведеним предметима, стекавши позитивне оцене 

педагошког рада. С обзиром да је предмет Стратешке студије, на ком је такође био 

ангажован, уведен од академске 2020/2021 године, а реализује се на трећој години 

основних академских студија, у протеклом изборном периоду студенти још увек нису 

похађали предмет да би била могућа оцена педагошког рада. 

 

Образложење: 

Чланови комисије констатују да је кандидат др Михајло Копања током свог 

педагошког рада на Факултету безбедности, Универзитета у Београду стекао позитивне 

оцене, испуњавајући наведени услов за избор наставника у звању доцента. Кандидат је 

био ангажован на предметима који припадају ужој научној области Наука безбедности и 

Политичких наука, с тим да је нарочито значајна чињеница да је кандидат у претходном 
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звању примарно био ангажован на предмету Основи геополитика за који је везано радно 

место спроведеног конкурса.   

 

4.1.3. Објављен један рад из категорије М20 или три рада из категорије М51 из 

научне области за коју се бира 

 

Кандидат др Михајло Копања је у категоријама М20, односно категорији М51 

објавио укупно 3 рада – два објављена рада су из категорије М24 и један рад из категорије 

М51. Радови објављени у категорији М24 су: „Геополитичка мисао Сола Бернарда Коена: 

између превазиђености и недовољне искоришћености“, објављен у првом броју часописа 

Међународни проблеми из 2020. године; и „Свемир као географски домен: прилог 

основама астрополитике“, објављеног у трећем броју истоветног часописа из 2021. године. 

Из категорије М51, кандидат је објавио рад наслова „Curious Case of Northeast Asia: 

External Balancing meets Strategic Culture” објављеног у четвртом броју часописа Review of 

International Affairs из 2019. године. Сва три наведена рада су из уже научне области 

Науке безбедности. Док се оба рада из категорије М24 директно односе на проблематику 

изучавања геополитике, рад из категорије М51 се уже односи на проблематику изучавања 

стратешких студија.  

 

Образложење: 

 Чланови комисије констатују да је кандидат др Михајло Копања испунио 

прописани обавезни услов објављивањем рада из категорије М20. За испуњење 

прописаног обавезног услова је првенствено узет у обзир рад „Свемир као географски 

домен: прилог основама астрополитике“, с обзиром да је објављен након избора у звање 

сарадник у настави. Комисија истиче да је наведени рад из научне области за коју се 

кандидат бира и директно везан за материју наставног предмета за који је конкурс 

расписан. Од посебног значаја је и чињеница што се рад односи на сегмент изучавања 

геополитике – геополитику свемира, који представља релативну новину у дисциплини и о 

којој није била посвећена значајнија пажња у домаћој академској литератури. 

 

4.1.4. Саопштен један рад на научном скупу, објављен у целини (категорије 

М31, М33, М61, М63) 

У приложеној биографији, кандидат др Михајло Копања је истакао вишеструка 

учешћа на научним скуповима у земљи и иностранству: два учешћа на Конгресу 

политиколога који организује Међународна асоцијација политиколога (International 

Political Science Association) – Бризбејн, Аустралија 2018 године и Лисабон, Португал 

2021. године; две радионице коју је организовао Истраживачки комитет 41 за геополитику 

(Research Committee 41 – Geopolitics) Међународне асоцијације политиколога – Остин, 
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Сједињене Америчке Државе 2019, и Москва, Русија, 2022; излагање на конференцији 

„Националне мањине, миграције и сигурности“ на Брионима, 2022; Излагање на 

конференцији Секције студија међународне безбедности (International Security Studies 

Section), Асоцијације међународних студија (International Studies Association) – Гејнсвил, 

Сједињене Америчке Државе, 2022; излагање на округлом столу организованог од стране 

Института за стратегијска истраживања, Београд, 2022; излагање на националној 

конференцији „Геополитички интереси великих сила и стратешка безбедност малих 

држава, организованог од стране Факултета безбедности и Института за међународну 

политику и привреду. Од наведених учешћа на научним скуповима, већина није 

резултовала објављивањем саопштења у целости у складу са релевантном праксом у 

Републици Србији (махом објављивање докумената на интернет страницама организатора 

без пружања ISBN или DOI броја), изузев последњег наведеног саопштења које је 

кандидат приложио у достављеној документацији. 

 

Образложење     

Комисија констатује да је кандидат др Михајло Копања испунио прописани 

обавезни услов саопштавањем рада наслова „Од стратегијских теорија ка стратешким 

студијама: помак у парадигми изучавања стратегије“ на националном научном скупу 

„Геополитички интереси великих сила и стратешка безбедност малих држава“ који је 

одржан 1. децембра 2021. године у организацији Факултета безбедности и Института за 

међународну политику и привреду. Тематика саопштења је из уже научне области за коју 

је конкурс расписан. Саопштење је објављено у целости (категорија М63), у зборнику 

саопштења са националног научног скупа који су издали Факултет безбедности и 

Институт за међународну политику и привреду.   

 

4.2. Изборни услови 

 

4.2.1. Стручно-професионални допринос 

Према достављеној документацији, кандидат др Михајло Копања је испунио следеће 

ближе одреднице из изборног услова стручно-професионални допринос: 

 

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

националног или међународног нивоа 

Кандидат др Михајло Копања је био члан организационог одбора и коуредник на два 

научна скупа националног нивоа: 

a. Jeftić, Zoran i Kopanja, Mihajlo (urs). (2020). Zarazne bolesti kao globalni 

bezbednosni izazov – Pandemija Kovid-19: stvarnost i posledice. Beograd: Fakultet 

bezbednosti i Institut za međunarodnu politiku i privredu.  

b. Копања, Михајло и Ајзенхамер, Владимир (урс). (2022). Геополитички 

интереси великих сила и стратешка безбедност малих држава (стр. 10-27). 

Београд: Факултет безбедности и Институт за међународну политику и 

привреду.  
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ii. Председник или члан комисија за израду завршних радова на академским, мастер 

или докторским студијама 

Кандидат др Михајло Копања је био члан комисије за одбрану преко тридесет дипломских 

радова на Факултету безбедности између јануара 2021. и децембра 2022. године у звању 

сарадника у настави. 

 

iii. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним пројектима 

Кандидат др Михајло Копања је био или још увек јесте сарадник на три домаћа  научна 

пројекта: 

a. „Србија у савременим међународним односима: Стратешки правци развоја и 

учвршћивање положаја Србије у међународним интегративним процесима – 

спољнополитички, међународни економски, правни и безбедносни аспекти“, који 

финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

(бр. 179029), у реализацији Института за међународну политику и привреду у 

периоду од 2011. до 2019; 

b. "Србија и изазови у међународним односима 2020. године“, који финансира 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а 

реализује Институт за међународну политику и привреду током 2020. године. 

c. Научноистраживачки пројекат „Неутралност и стратешко одвраћање“, 

номенклатурни број ШНО-ДХ/1/224, који реализује Катедра стратегије Школе 

националне одбране „Војвода Радомир Путник“ а финансира Министарство 

одбране Републике Србије. 

 

Образложење комисије: 

  

Комисија констатује да др Михајло Копања испуњава изборни услов стручно-

професионалног доприноса, с обзиром да је испунио три ближе одреднице наведеног 

услова. 
 

4.2.2. Допринос академској и широј заједници 

Према достављеној документацији, кандидат др Михајло Копања је испунио 

следеће ближе одреднице из изборног услова допринос академској и широј заједници: 

i. Чланство у страним или домаћим академијама, чланство у стручним или научним 

асоцијацијама у које се члан бира 

Кандидат др Михајло Копања је члан две међународне научне асоцијације: 

a. Међународне асоцијације политиколога (International Political Science Association), 

односно њеног Истраживачког комитета 41 за геополитику (Research Committee 41 

– Geopolitics); 

b. Асоцијације међународних студија (International Studies Association), односно њене 

Секције студија међународне безбедности (International Security Studies Section).  
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ii. Председник или члан органа управљања, стручног органа или комисија на 

факултету или универзитету у земљи или иностранству 

Кандидат др Михајло Копања је од јануара 2021. године био: 

a. Секретар Катедре стратешких и одбрамбених студија, Факултета безбедности 

Универзитета у Београду 

b. У два наврата члан комисије за прегледање тестова на пријемном испиту на 

Факултету безбедности. 

 

 

Образложење: 

Комисија констатује да др Михајло Копања испуњава изборни услов допринос 

академској и широј заједници, с обзиром да је испунио две ближе одреднице наведеног 

услова.  

 

4.2.3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким 

установама, односно установама културе или уметности у земљи или 

иностранству 

 

i. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним пројектима и 

студијама 

Кандидат др Михајло Копања је сарадник на научноистраживачком пројекту 

„Неутралност и стратешко одвраћање“, номенклатурни број ШНО-ДХ/1/224, који 

реализује Катедра стратегије Школе националне одбране „Војвода Радомир Путник“ а 

финансира Министарство одбране Републике Србије. 

 

ii. Предавање по позиву на универзитетима у земљи или иностранству 

Кандидат др Михајло Копања је одржао предавање по позиву на курсу Генералштабног 

усавршавања на Катедри стратегије Школе националне одбране „Војвода Радомир 

Путник“ на тему „Стратешки потенцијал“ у септембру 2022. године.  

 

Образложење комисије: 

 Комисија констатује да др Михајло Копања испуњава изборни услов сарадња са 

другим високошколским, научноистраживачким установама, односно установама културе 

или уметности у земљи или иностранству, с обзиром да је испунио две ближе одреднице 

наведеног услова. 
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5. Закључак и предлог комисије 

 

У складу са Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на 

Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 192/16, 195/16, 199/17, 

203/18 и 223/21) и Правилником о условима и поступку за избор у звање наставника и 

сарадника (пречишћен текст) Факултета безбедности бр. 436/6 од 30.10.2020. године, 

Комисија је дошла до закључка да др Михајло Копања испуњава све неопходне услове 

за избор у звање доцента за ужу научну област Науке безбедности за наставни 

предмет Основи геополитике. 

 

Др Михајло Копања испуњава услов у погледу опште просечне оцене остварене на 

свим претходним нивоима студија (најмање 8) Правилника о условима и поступку за 

избор у звање наставника и сарадника (пречишћен текст) Факултета безбедности бр. 436/6 

од 30.10.2020. године. Основне академске студије завршио је са просечном оценом 9,19, 

затим мастер академске студије са просечном оценом 9,86 и докторске академске студије 

са оствареном просечном оценом од 9,60. Комисија посебно истиче као изразито 

релевантну чињеницу да је кандидат др Михајло Копања формално образован не само у 

ужој научној области већ у дисциплини предмета за који је конкурс расписан с обзиром да 

је стекао диплому мастер студија из геополитике.  

 

У погледу наставног рада и педагошког искуства, кандидат др Михајло Копања 

има 5 година радног искуства на Факултету безбедности, Универзитета у Београду у 

звањима демонстратор и сарадник у настави.  

 

Објављени научни радови др Михајла Копање, укључујући и одбрањену докторску 

дисертацију, додатно појачавају утисак Комисије. Опус кандидатових објављених 

публикација у потпуности потпадају под ужу научну област Наука безбедности са јасним 

усмерењем на геополитичка истраживања, односно у правцу наставног предмета Основи 

геополитике за који је конкурс расписан. Научноистраживачко усмерење и објављени 

научни радови, али и начин на који је представљена тематика приступног предавања, 

указују да је реч о кандидату који познаје и влада најсавременијим научним достигнућима 

у области геополитике. Научна истраживања др Михајла Копање одликује иновативност и 

оригиналност, као и способност да систематично и аргументовано представи комплексне 

теме и идеје сложених безбедносних појава и процеса.  

 

Имајући у виду све наведено, Комисија има задовољство да Изборном већу 

Факултета безбедности, Универзитета у Београду изнесе једногласан  

 

ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

да се др Михајло Копања изабере у звање доцента за ужу научну област Науке 

безбедности за предмет Основи геополитике, са пуним радним временом, на одређено 

време од 5 година, на Факултету безбедности, Универзитета у Београду. 



17 
 

 

 

У Београду, 27.01.2023. Чланови Комисије 

 

 

____________________________________________ 

Др Мирослав Младеновић, редовни професор 

Факултет безбедности, Универзитета у Београду 

 

 

____________________________________________ 

Др Владимир Ајзенхамер, доцент  

Факултет безбедности, Универзитета у Београду 

 

 

____________________________________________ 

Др Миша Ђурковић, научни саветник 

Институт за европске студије, Београд 

 

 

Прилог: Записник о приступном предавању 


