
 

Обрацаз 3 Г 

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

С А Ж Е Т АК 

ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

I – О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Факултет безбедности Универзитета у Београду 

Ужа научна, односно уметничка област: Науке безбедности 

Број кандидата који се бирају: 1 (један) 

Број пријављених кандидата: 1 (један) 

Имена пријављених кандидата:  

1. др Михајло Копања 

2. …………………………….. 

 

II – О КАНДИДАТИМА 

1) Основни биографски подаци 

– Име, средње име и презиме: Михајло (Велимир) Копања 

– Датум и место рођења: 25.08.1993. Зрењанин, Зрењанин, Република Србија 

– Установа где је запослен: Факултет безбедности Универзитета у Београду 

– Звање/радно место: Сарадник у настави 

– Научна, односно уметничка област: Науке безбедности 

 

2) Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Факултет безбедности Универзитета у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 2016.  

Мастер студије: 

- Назив установе: Факултет друштвених наука Карловог универзитета 

- Место и година завршетка: Праг, Чешка Република, 2018. 

- Ужа научна, односно уметничка област: политичке науке 

Магистеријум: 

- Назив установе: / 

- Место и година завршетка: / 

- Ужа научна, односно уметничка област: / 

Докторат: 

- Назив установе: Факултет безбедности Универзитета у Београду 

- Место и година одбране: Београд, 2022. 

- Наслов дисертације: „Геополитички приступ утврђивању делотворности 

концепта велике стратегије обуздавања (студија случаја: Сједињене Америчке 

Државе, 1979-1989)“ 
- Ужа научна, односно уметничка област: науке безбедности 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- Децембра 2020. године изабран у звање сарадника у настави на Факултету 

безбедности Универзитета у Београду, предмет Основи геополитике 



 

3) Испуњени услови за избор у звање:           доцента              . 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:      

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) Оцена/број година радног искуства 

1. Приступно предавање из области за коју се бира, 

позитивно оцењено од стране високошколске установе 

Комисија је оценила приступно 

предавање кандидата др Михајла Копање 

оценом 5. 

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским 

анкетама током целокупног претходног изборног 

периода 

Кандидат др Михајло Копања је од 

децембра 2020. године активно 

учествовао у руковођењу и реализацији 

вежби на предметима Основи 

геополитике, Политички систем, 

Међународни односи и тиме стекао 

позитивне оцене педагошког рада. 

3. Искуство у педагошком раду са студентима Кандидат др Михајло Копања има 5 

година искуства у педагошком раду са 

студентима.  

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које 

се бира) 
Број радова, 

саопштења, 

цитата и др 

Навести часописе, скупове, 

књиге и друго 

4. Објављен један рад из категорије М20 или 

три рада из категорије М51 из научне 

области за коју се бира 

1xM24 Kopanja, Mihajlo. (2021). “Svemir 

kao geografski domen: prilog 

osnovama astropolitike”, 

Međunarodni problemi, LXXIII (3), 

str. 401-431.  

5. Саопштен један рад на научном скупу, 

објављен у целини (М31, М33, М61, М63) 

1xM63 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. 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ 

 

(изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице  

(најмање по једна из 2 изборна услова) 

1. Стручно-

професионални 

допринос 

i. Председник или члан организационог или научног одбора на научним 

скуповима националног или међународног нивоa 

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.  

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

мастер или докторским студијама 

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 

Сарадник на пројектима: 

- „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; 

- "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. 

2. Допринос академској и 

широј заједници 

i. Чланство у страним или домаћим академијама, чланство у 

стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира 

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).  

 

ii. Председник или члан органа управљања, стручног органа или 

комисија на факултету или универзитету у земљи или 

иностранству 
- Секретар Катедре стратешких и одбрамбених студија, Факултета 

безбедности Универзитета у Београду 

- У два наврата члан комисије за прегледање тестова на пријемном испиту 

на Факултету безбедности. 

 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачком 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству  

i. Руковођење или учешће у међународним научним или 

стручним пројектима и студијама 

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 

предавање по позиву на курсу Генералштабног усавршавања на Катедри стратегије 

Школе националне одбране „Војвода Радомир Путник“ на тему „Стратешки 

потенцијал“ у септембру 2022. године.  

 

 

 

 

III – ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 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 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. 

 

 

 

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 


