
 
Студијски програм/студијски програми: ОА Meђународне студије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Савремена дипломатија 
Наставник (презиме, средње слово, име): Стефановић-Штамбук Д. Јелица 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:Положени испит из предмета Увод у дипломатију и дипломатску анализу 
Циљ предмета: Учење разлога јачања осећања везаности људи за целину човечанства, доприноса дипломатских 
пракси томе, и повратног утицања на њих измена одређујућег односа људске припадности. Истраживање раста 
броја учесника различито састављених припадности и проширења захтева, начина и опсега деловања који обликују 
тежишта праваца подешавања пракси споразумних односа. Издвајање образаца односа мењања дипломатске 
организације територијалних суверена и унутрашње повезаности њиховог деловања. Проучавање дипломатских 
облика умреженог деловања узајамно супротних припадности за споразумно, одговорно и легитимно 
предупређивање и решавање опсежних, "упорних" и човечанством брзо струјећих проблема. Чињенично 
заснивање одговора на кључно акционо питање да ли подешавање садашњих дипломатских пракси умрежавањем 
споразумевања често неподударних људских припадности одржава или одроњава везивне чиниоце међународног 
друштва националних држава. 
Исход предмета: Стицање знања за ваљано и одговорно процењивање главних праваца дипломатских збивања. 
Оспособљеност за конкурентност на тржишту рада и националном (државна управа свих нивоа организације 
власти, политичке организације, водећа предузећа, грађански сектор, средства јавног информисања, истраживачке 
и академске установе, инострана дипломатска и међународна представништва) и регионалном/међународном. 
Савладавање основних управљачких вештина, појединих вештина "неговања" јавног мњења, и значајних 
преговарачких вештина (припреме терена за покретања иницијатива, градуелног подстицања њиховог прихватања, 
уобличавања проблема, развијања усвојивог предлога дневног реда, подношења преговарачких предлога, израде 
подсетника за медијски разговор и подсетника за уверљиво усмено излагање, управљања конференцијским радом, 
преговарачко понашање према правилима процедуре, израде нацрта предлога одлуке, грађење добитне коалиције). 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Чиниоци глобалне динамике припадања. Да ли "нечастив" савез "масовног насиља", "упорних 
проблема", природних разарања, комуникацијских технологија и "великих" података подстиче осећања 
припадности човечанству? Ко су данас дипломате и њихови послодавци? Дипломатска географија праваца 
предвидљивог даљег раста и додатног опадања – Исток-Југ и Запад-Север. Подешавања организација националних 
дипломатских система новим људским припадностима. Организације дипломатског деловања великих градова, 
регија и пограничних области. Двосмерно подешавање дипломатске организације у Европској унији – кретање ка 
обједињујућој дипломатији? Дипломатско управљање деескалацијом глобалне финансијске кризе – Група 20 – и 
споразумно усклађиваним растом – група БРИКС. Предмети и места дипломатског предузетништва пословних 
организација и грађанских организација. Јавна дипломатија – учесници, средства, циљеви, домети. Несразмера 
дипломатских брзина као одређујући чинилац неуспеха превентивне дипломатије, дипломатског посредовања и 
хуманитарне дипломатије (споро подешавање пракси дипломатија вишестраних међувладиних установа, брже 
прилагођавање вишестраних дипломатских процеса и "вирално" дипломатско покретање поборничких мрежа). 
Практична настава: Симулација конференцијских преговора о глобално прихватљивим стандардима 
запошљавања у националним дипломатским сужбама. 
Литература: Јелица Стефановић-Штамбук (приред. и прев.) Вилфрид Болевски, Дипломатија и међународно 
право у глобализованим односима, Београд: Академска мисао, 2013, L+136+xxv; *"Дипломатија у мрежи: спрезање 
медија, дипломатије и јавности у нову научну парадигму међународне, светске и глобалне политике", Наука и 
политика: зборник радова са научног скупа, књ. 5,том 2, Пале, Источно Сарајево, БиХ: Филозофски факултет 
Универзитета у Источном Сарајеву, 2011: 349-366; *"Европска унија на путу ка обједињујућој дипломатији", 
Изазови европских интеграција, год. 3, бр. 8, 2010, стр. 111-134; *"Билатерална дипломатија у Европској унији", 
Годишњак ФПН 2008, 2008, год. 2, бр. 2, стр. 323-353; *"Дипломатија насловних страна: да ли медији имају моћ 
рамљења међународног мира?." У Медији и култура мира на Балкану, Ниш: Филозофски факултет, 2010: 295-315; 
Јелица Стефановић-Штамбук, "Знање природе и важности начела решавања сукоба у процесима медијације: 
најбољи од свих медијацијских приступа", Политичка ревија, 2008, год. 17, бр. 3, стр. 821-874; Andrew F. Cooper, 
Jorge Heine, Ramesh Thakur (eds.) The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, Оxford University Press, 2013. 
Број часова активне наставе Остали часови 

 
 

Предавања:  
4 

Вежбе:  
 

Други облици наставе:  
 

Студијски 
истраживачки рад:  

Методе извођења наставе: Структурирани дијалог, "емотивна лабораторија" анализе припадања. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 учешће у преговорима 40 
припреме симулирања радњи 40   

 
 


