
Табела 5.2 Спецификација предмета  

Студијски програм/студијски програми: МАС политикологије - међународне студије 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: Мултилатерална дипломатија 

Наставник (презиме, средње слово, име): Стефановић-Штамбук Д. Јелица 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема. Положени предмети из области Међународних студија на I степену олакшавају учење. 

Циљ предмета: Учење мултилатералне дипломатије као релационе мреже уређених процеса вишестраних 

преговора разнородних меродавности о споразумном утврђивању деловања у интерместичним 

проблемским областима. Истраживање како се у различито уређеним мултилатералним процесима 

преговарања покрећу и одвијају и које исходе имају вишестрани преговори о споразумном утврђивању 

деловања за ношење са најзначајнијим проблемима. Типологизација утицаја које на исход вишестраних 

преговора у различитим проблемским областима имају: врста, слојност и хитност питања; предвидиве 

последице споразумно утврђеног чињења и њиховог изостанка; одабир циља споразумног утврђивања 

деловања; опсег и начин укључености заинтересованих и погођених страна; организација представљања и 

заговарања интереса; расположивост научних и стручних знања; расподела моћи у постојећем контексту; 

распоред преовлађујућих вредности; уређење конкретног процеса преговарања; и вештине преговарача. 

Исход предмета: Теоријска и практична знања о развоју, савременом стању и тенденцијама будућности 

мултилатералне дипломатије. Оспособљеност за истраживање различитих облика мултилатералне 

дипломатије. Стечене истраживачке вештине и основне преговарачке вештине за практично учествовање у 

мултилатералном преговарању. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Начини истраживања особености дипломатског мултилатерализма. Чиниоци 

структурирања мултилатералне дипломатије. Мултилатерално преговарање о прилагођавању глобалног 

система – процес дипломатског управљања решавањем светске економске кризе Групе 20. Дипломатско 

усклађивање глобалног развоја – процес мултилатералног преговарања о развојним циљевима после 2015. 

Мултилатерална дипломатија глобалне безбедности – учинци вишестраног преговарања о међународној 

контроли наоружања и трговини оружјем. Мултилатерална економска дипломатија – динамика пробоја и 

застоја у вишестраним преговорима о уређењу светске трговине. "Зелена" мултилатерална дипломатија – 

успеси и проблеми у вишестраном преговарању о заштити животне средине и климатским променама. 

Поређење мултилатералне дипломатије развијених економија и растућих привреда – вишестрано 

преговарање у Групи 8 и у групи БРИКС. Мултилатерална дипломатија управљања интегрисањем – 

вишестрано преговарање у Европској унији. Преговарачка конституција Европске уније – процеси 

преговарања у институцијама ЕУ. Светски економски форум и Светски друштвени форум – поређење 

учинака мултилатералне дипломатије пословних предузетника и друштвених организација. Свођење 

биланса мултилатералне дипломатије у остваривању мирне промене система – кључна ограничења и 

значајне предности. 

Практична настава: Студијски истраживачки рад. 

Литература: Јелица Стефановић-Штамбук, "Глобална партнерства и идентитети", Србија у глобалном и 

регионалном контексту, Београд: Факултет политичких наука, 2013: 65-100; одабрани делови из: Wendi L. 

Adair (eds.) Handbook of Research on Negotiation, Edward Elgar Publishing, 2013; Oluf Langhelle (ed.) 

International Trade Negotiations and Domestic Politics: The intermestic politics of trade liberalization, 

Routledge, 2014; Mara Olekalns, Gunnar Sjöstedt, Ariel Macaspac Penetrante (eds.) Climate Change 

Negotiations: A Guide to resolving disputes and facilitating multilateral cooperation, Routledge, 2013; Pamela 

Chasek, Lynn Wagner, The Roads from Rio: Lessons Learned from Twenty Years of Multilateral Environmental 

Negotiations, Routledge, 2012; William I. Zartman, Saadia Touval (eds.) International Cooperation: The extents 

and limits of multilateralism, Cambridge University Press, 2010; Amrita Narlikar (ed.) Deadlocks in Multilateral 

Negotiations: Causes and Solutions, Cambridge University Press, 2010. 

Број часова активне наставе Остали часови 

 

0 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

0 

Други облици наставе: 

0 

Студијски 

истраживачки рад: 2 

Методе извођења наставе: Структурисана расправа; истраживачка лабораторија; завршна конференција 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 презентација истраживања 40 

индивидуално истраживање 50   

 


