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Сажетак
У ра ду се ана ли зи ра ди пло мат ско пре го ва ра ње као јед на од 

кључ них ме то да во ђе ња спољ не по ли ти ке др жа ве, чи ме се и од ре-
ђу је по ло жај те др жа ве у од но су на нај ва жни ја ме ђу на род на зби ва-
ња. По ред ко ри шће ња си ле, у од но си ма ме ђу др жа ва ма, кроз исто-
ри ју, мно ги кон флик ти су ре ша ва ни пре го во ри ма. Иако су ве шти не 
ди пло ма ти је и пре го ва ра ња по зна те од ка да по сто је и др жа ве, у да-
на шње вре ме се до га ђа да се ди пло ма ти јом ба ве љу ди ко ји ни су за 
то шко ло ва ни или не по се ду ју по жељ не ка рак те ри сти ке за ди пло-
ма ту или пре го ва ра ча. Не ки од фак то ра мо гу по зи тив но ути ца ти 
на пре го ва рач ки про цес и до при не ти про на ла же њу при хва тљи вог 
ре ше ња за све стра не, док дру ги мо гу ути ца ти на пре кид ко му ни-
ка ци је. По зна ва ње стра те ги ја ди пло мат ског пре го ва ра ња и фак то-
ра ко ји ути чу на ди пло мат ске пре го во ре је од кључ ног зна ча ја за 
ме ђу на род ни по ло жај др жа ве и ње не од но се са дру гим др жа ва ма и 
ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма. 
Кључ не ре чи: ди пло ма ти ја, пре го ва ра ње, ко му ни ка ци ја, ме ђу на род ни 

од но си, спољ на по ли ти ка.

Сва ка др жа ва во ди сво ју уну тра шњу и спољ ну по ли ти ку. У 
том зна че њу по ли ти ка је ве шти на од ме ра ва ња од но са сред ста ва и 
ци ље ва у од ре ђе ном ма не вар ском про сто ру, би ло да је реч о уну-
тра шњој или спољ ној, од но сно ме ђу на род ној по ли ти ци.1) Уну тра-
шњу и спољ ну по ли ти ку тре ба схва ти као еле мен те др жав не це-
ло ви то сти. То су две стра не исте по ли ти ке ко ја од ра жа ва основ не 

1) Љу бо мир Та дић, Политиколошкилексикон, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе-
о град, 1996, стр. 160
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на ци о нал не ин те ре се, а про из и ла зи из је дин стве не дру штве не ба зе. 
На осно ву ана ли зе уну тра шње по ли ти ке мо гу да се ство ре кри те-
ри ју ми за од ре ђи ва ње ге не рал не ли ни је спољ не по ли ти ке од ре ђе не 
др жа ве, и обр ну то. За то ни је мо гу ће оче ки ва ти во ђе ње спољ не по-
ли ти ке не за ви сно од по ли тич ког си сте ма др жа ве ко ја је во ди. 

СПОЉНАПОЛИТИКАИМЕЂУНАРОДНИ
ПОЛОЖАЈДРЖАВЕ

Спољ на по ли ти ка је са став ни део це ли не по ли тич ког си сте-
ма. Мо же да се ка же да спољ на по ли ти ка не по сред но из ви ре из 
све га што чи ни по ли тич ки си стем: дру штве но-еко ном ске осно ве, 
по ли тич ке ор га ни за ци је вла сти, си сте ма од лу чи ва ња, уну тра шњих 
од но са дру штве них и по ли тич ких сна га, по ли тич ке кул ту ре, те се 
уоча ва по себ ност спољ не по ли ти ке као спе ци фич не др жав не де лат-
но сти. Она се ре а ли зу је у сло же ни јој и ра зно вр сни јој дру штве ној 
сре ди ни од уну тра шње по ли ти ке. У тој дру га чи јој, ме ђу на род ној 
сре ди ни, мно го су ма ње мо гућ но сти кон тро ли са ња и усме ра ва ња 
про це са. Мо же се сма тра ти да је спољ на по ли ти ка из раз оп штих 
усло ва у ко ји ма ег зи сти ра и раз ви ја се ме ђу на род на за јед ни ца и 
од го ва ра струк ту ри те за јед ни це. Све то опре де љу је де фи ни са ње 
спољ не по ли ти ке као де ло ва ња др жа ве на ме ђу на род ном пла ну, 
у ње ним од но си ма с дру гим др жа ва ма и дру гим су бјек ти ма тих 
од но са, као што су ме ђу на род не ор га ни за ци је, и сл. По јед но ста-
вље но го во ре ћи, спољ на по ли ти ка пред ста вља де ло ва ње др жа ве на 
ме ђу на род ном пла ну. Глав ни циљ спољ не по ли ти ке сва ке зе мље 
је да сво јим де ло ва њем на дру ге су бјек те ме ђу на род не за јед ни це 
ство ри по вољ не усло ве за оства ри ва ње сво јих ин те ре са, а глав но 
сред ство ко је сва кој др жа ви у том по гле ду сто ји на рас по ла га њу 
је сте дипломатија. Ди пло ма ти ја – по сма тра но у нај ши рем сми слу, 
пред ста вља скуп на чи на и сред ста ва во ђе ња спољ не по ли ти ке јед-
не др жа ве, пу тем овла шће них ор га на. Сте пен успе шно сти спољ-
не по ли ти ке не за ви си са мо од спо соб но сти по ли тич ког вођ ства 
да те др жа ве, већ од ве ћег бро ја дру гих фак то ра: тре нут ног ста ња 
у ме ђу на род ној за јед ни ци, исто риј ских фак то ра, ста ња при вре де 
у да тој зе мљи, и сл. Че сто се уме сто из ра за “спољ на по ли ти ка” 
упо тре бља ва из раз “ме ђу на род на по ли ти ка”, под ко јим се та ко ђе 
ми сли на ме ђу на род ну ак тив ност др жа ва, та ко да се из ме ђу ова два 
из ра за по пра ви лу не пра ви раз ли ка. 

Спољ на по ли ти ка јед не др жа ве има три ди мен зи је:
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– њо ме се де фи ни ше од нос пре ма дру гим др жа ва ма, на ро-
чи то пре ма оним у не по сред ном окру же њу, тј. су се ди ма;

– њо ме се утвр ђу је кон цепт ши рих ме ђу др жав них од но са; 
– њо ме се од ре ђу је по ло жај те др жа ве у од но су на нај ва-

жни ја ме ђу на род на зби ва ња.
Још хи ља ду го ди на пре на ше ере мо гу да се уоче ак тив но-

сти др жа ва ко је би се са вре ме ном тер ми но ло ги јом озна чи ле као 
спољ на по ли ти ка. Спољ ним по ли ти ка ма ста ро га ве ка, као и оста-
лим аспек ти ма по ли ти ке упра вља ли су вла да ри та да шњих др жа ва. 
Они су још та да ус по ста вља ли ме ђу соб ни мир и при ја тељ ство, или 
су се од лу чи ва ли да ра ту ју јед ни про тив дру гих, скла па ју ћи уго во-
ре о не на па да њу и уза јам ној по мо ћи или об ја вљу ју ћи рат они ма са 
ко ји ма су би ли у су ко бу. 

Ма да ме ђу на род на ди мен зи ја по ли ти ке мо же да се пра ти још 
од пр вих по ли тич ких уче ња, те ме љи мо дер ног ме ђу на род ног си-
сте ма по ло же ни су тек по ја вом цен тра ли зо ва них др жа ва у ше сна е-
стом и се дам на е стом ве ку. У том сми слу, пре крет ни цу пред ста вља 
Вест фал ски мир (1648.), ко јим је за вр шен Три де се то го ди шњи рат, 
а европ ске си ле зва нич но при зна ле су ве ре ну не за ви сност сва ке др-
жа ве. Од та да је ус по ста вљен ве ћи број кон крет них мо де ла ко ји ма 
су др жа ве ре а ли зо ва ле сво ју спољ ну по ли ти ку. Схе ма јед ног де мо-
крат ског при сту па овом аспек ту по ли ти ке под ра зу ме ва да основ не 
од лу ке у овој обла сти до но си пар ла мент. Функ ци је пред ста вља-
ња др жа ве при па да ју ше фу др жа ве, а опе ра тив но во ђе ње спољ не 
по ли ти ке по ве ре но је но си о ци ма из вр шне гра не вла сти (вла да ма) 
ко ји за те по тре бе ан га жу ју по се бан ор ган. То је, углав ном, ми ни-
стар ство спољ них по сло ва. Ми ни стар ство спољ них по сло ва је у 
сва кој др жа ви основ ни опе ра тив ни цен тар ди пло мат ске де лат но-
сти и нај ви ши ор ган вла де за спро во ђе ње спољ не по ли ти ке и ме ђу-
на род них по ли тич ких ак ци ја. Нај ве ћи број др жа ва овај ор ган зо ве 
ми ни стар ством спољ них по сло ва, ма да има и спе ци фич них на зи-
ва (у САД то је Стејт Де парт мент, у Ве ли кој Бри та ни ји је Би ро за 
спољ не и ко мон велт ске по сло ве). Мо же се ге не рал но кон ста то ва ти 
да су ско ро све др жа ве све та сво је спољ но-по ли тич ке по сло ве на 
ни воу вла де кон цен три са ле кроз ми ни стар ство спољ них по сло ва, 
ко је нај че шће укљу чу је и све дру ге ме ђу на род не од но се, осим, по 
пра ви лу, спољ но тр го вин ске. Основ ну кон тро лу над спољ ном по-
ли ти ком у це ли ни вр ше нај ви ши пред став нич ки ор га ни у окви ру 
ко јих по сто је спе ци јал ни од бо ри за спољ но по ли тич ка пи та ња.

Еле мен ти про јек то ва ног ме ђу на род ног по ло жа ја др жа ве 
пред ста вље ни су у нај ви шем нор ма тив ном ак ту ка кав је Устав. 
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При ро да устав них до ку ме на та је та ква да се ла ко уоча ва ма ња или 
ве ћа не по ду дар ност нор ме и ствар но сти. У окол но сти ма ди на ми-
ке ме ђу на род них од но са ко ју де фи ни шу су бјек ти и дру ги чи ни о ци 
сво јим ак тив но сти ма и са мим сво јим по сто ја њем, по ло жај сва ког 
су бјек та у ме ђу на род ној за јед ни ци је, ма ње или ви ше, про мен-
љив. У са вре ме ним усло ви ма (при мер Европ ске уни је), по ста вља 
се пи та ње су ве ре ни те та сва ке др жа ве чла ни це. У том прав цу су 
се на мет ну ле и две ве ли ке те о ри је: нео функ ци о на ли зам и те о ри ја 
ме ђу вла ди них од но са.2) У сре ди шту ових те о ри ја је пи та ње ути ца-
ја ауто но ми је на ци о нал них др жа ва на про цес европ ске ин те гра ци-
је. Пред став ни ци те о ри је нео функ ци о на ли зма твр де да у про це су 
европ ских ин те гра ци ја до ла зи до ‘’пре ли ва ња’’ ин ге рен ци ја на не-
др жав не чи ни о це, док при ста ли це те о ри је ме ђу вла ди них од но са 
твр де да др жа ве са ра ђу ју на европ ском ни воу уз ми ни ма лан гу би-
так ауто но ми је. У том сми слу, ме ђу на род ни по ло жај не ке др жа ве 
мо же мо схва ти ти као пре сек ње не уло ге и по на ша ња у ме ђу на род-
ној за јед ни ци, с јед не стра не, и ме ђу на род не ствар но сти, с дру ге 
стра не, у од ре ђе ном исто риј ском, кра ћем или ду жем, пе ри о ду. Тај 
пре сек има сво ју уну тра шњу ди на ми ку. Она нам омо гу ћа ва да не-
дво сми сле но утвр ди мо што му је прет хо ди ло, а шта по том усле-
ди ло, уко ли ко је реч о ме ђу на род ном по ло жа ју у про шло сти, од-
но сно шта је прет хо ди ло, а што мо же на ста ти, уко ли ко се ра ди о 
са да шњо сти. Због ре ал ног са гле да ва ња свих ди мен зи ја те по ја ве 
нео п ход но је има ти у ви ду чи тав низ чи ни ла ца ко ји на њу ути чу, 
као што су по ли тич ки, вој ни, ге о граф ски, де мо граф ски, еко ном-
ски, прав ни, исто риј ски, пси хо ло шки, еко ло шки, тех нич ко-тех но-
ло шки, чи ни о ци из обла сти на у ке и кул ту ре, итд.

У не до стат ку про сто ра да се сва ком од на ве де них гру па чи-
ни ла ца по све ти по треб на па жња, мо же да се ука же на не ке ко ји у 
на ше вре ме има ју на ро чит зна чај:

- Политички чиниоци. Са ста но ви шта ме ђу на род них од-
но са ва жно је ка ква је власт у јед ној др жа ви, али не сва-
ки њен еле ме нат по је ди нач но, не го пре све га укуп ност 
те вла сти. Ста ње вла сти и вла да ња нај ком плек сни је је 
об у хва ће но оним што се на зи ва “по ли тич ки си стем”. 
Под ‘’по ли тич ким си сте мом’’ углав ном се под ра зу ме ва 
ор га ни зо ва на це ли на по ли тич ких де лат но сти, од но са, 

2) Де ја на Вук че вић, ''До при нос ли бе рал не те о ри је ме ђу вла ди них од но са у из у ча ва њу про-
це са европ ске ин те гра ци је'', Политичкаревија,бр. 01/2011, Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, Бе о град, 2011, стр. 328
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ор га ни за ци ја, ин сти ту ци ја и по ли тич ке кул ту ре.3) По зна-
то је да др жа ве у ко ји ма су по ли тич ки од но си ста бил ни 
гра де де мо крат ске об ли ке то га ор га ни зо ва ња.

- Економскичиниоци.Пи та ња ве за на за од но се у еко ном-
ској сфе ри су у осно ви ма сва ке др жа ве. Ода тле про ис-
ти че и њи хов зна чај на ме ђу на род ном пла ну. Еко ном ски 
чи ни о ци, пре све га, ука зу ју на ни во при вред ног раз во ја 
јед не зе мље, а по том на мо гућ но сти ње ног укљу че ња у 
свет ско тр жи ште, ко је је на ста ло као ре зул тат по сто ја ња 
еко ном ске ме ђу за ви сно сти др жа ва. При то ме се узи ма ју 
у об зир три кључ на про це са, а то су: кре та ње ро ба, кре-
та ње ка пи та ла и кре та ње рад не сна ге. 

- Географски чиниоци су скуп еле ме на та ко ји од ре ђу ју 
при род ни по ло жај и ма те ри јал не по тен ци ја ле јед не зе-
мље. У том ску пу је дан од нај ва жни јих фак то ра је ве ли-
чи на др жав не те ри то ри је ко ја се узи ма као је дан од нај-
ва жни јих ге о граф ских чи ни ла ца ко ји ути чу на по ло жај 
др жа ве у ме ђу на род ној за јед ни ци. Ге о граф ски чи ни о ци 
јед не зе мље зна чај но ути чу на ње но ме сто у струк ту ри 
ме ђу на род не за јед ни це. Од њих за ви си ко су су се ди јед-
не зе мље, из бор са ве зни ка, сфе ра ути ца ја, ре ги о нал на 
ор га ни за ци ја др жа ва, и сл. У еко ном ском сми слу, ути цај 
овог фак то ра се огле да у мо гућ но сти ко му ни ка ци је са 
дру гим др жа ва ма. 

- Демографски чиниоци се од но се на ста нов ни штво до-
тич не зе мље. Њи хов зна чај за ме ђу на род ни по ло жај 
за сни ва се на кван ти та тив ној и ква ли та тив ној ана ли зи 
жи те ља на др жав ној те ри то ри ји. Пре све га, по треб но је 
узе ти у об зир број ста нов ни ка јед не зе мље, као и вред-
но сти сто па на та ли те та и мор та ли те та. То ути че на по-
ло жај јед не др жа ве у струк ту ри ме ђу на род не за јед ни це у 
не ко ли ко основ них ви до ва. У еко ном ском сми слу ва жан 
је по да так о рад но спо соб ном де лу по пу ла ци је. Вој не 
ана ли ти ча ре увек ин те ре су ју људ ски ре сур си као фак-
тор ра та. По ли тич ки аспект зна ча ја де мо граф ских чи ни-
ла ца  об у хва та струк ту ру и про фил по ли тич ких ели та, 
мо гућ но сти ути ца ња на фор ми ра ње јав ног мне ња, итд.

- Војничиниоци.Вој ске су пре суд но ути ца ле на од но се ко-
је су др жа ве ко ји ма су при па да ле ус по ста вља ле са дру-

3) Жељ ко Ива ниш, Да не Су бо тић, Безбедноснопреговарање, Фа кул тет ци вил не од бра не, 
Бе о град, 2006, стр. 43
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гим др жа ва ма. Оне су у исто ри ји има ле кључ ну по зи-
ци ју у во ђе њу ра то ва из ме ђу др жа ва, али и у про це си ма 
ус по ста вља ња ме ђу на род не са рад ње. Ода тле про ис ти че 
ре ла тив на са мо стал ност ове гру пе чи ни ла ца у ма те ри-
јал ној, со ци јал ној и по ли тич кој функ ци ји, са ста но ви-
шта ме ђу на род них од но са. Из то га је на ста ла и по себ на 
гра на ди пло ма ти је – војнадипломатија.4)

ДИПЛОМАТСКОПРЕГОВАРАЊЕ
УМЕЂУНАРОДНИМОДНОСИМА

Ме ђу на род ни од но си су по себ на вр ста дру штве них од но са. 
Ка ко је рат јед на од пр во бит них де лат но сти не ка да шњих за јед-
ни ца, би ло због сти ца ња или за др жа ва ња вла сни штва над ту ђим 
те ри то ри ја ма или због слич них раз ло га, мо же се сма тра ти да су 
ме ђу на род ни од но си по сто ја ли и у пр во бит ној за јед ни ци као бес-
кла сном дру штву. Са вре ме на на у ка под ме ђу на род ним од но си ма 
у нај ши рем сми слу, под ра зу ме ва од но се ко ји се ус по ста вља ју на 
ме ђу на род ном пла ну из ме ђу др жа ва и на ро да, по ли тич ких гру па и 
по кре та, еко ном ских, по ли тич ких, со ци јал них, кул тур них и дру гих 
ор га ни за ци ја и удру же ња, као и по је ди на ца.5) 

Су бјек ти ме ђу на род них од но са су део ши рег кру га чи ни ла ца 
ко ји ути чу на са вре ме но дру штво, и то онај део ко ји све сно, вољ-
но и са на ме ром де лу је у ме ђу на род ним од но си ма. Пре ма не ким 
те о ре ти ча ри ма су бјек ти ме ђу на род них од но са мо гу се свр ста ти у 
три основ не гру пе: на ци о нал ни, ме ђу на род ни и тран сна ци о нал ни 
су бјек ти ме ђу на род них од но са. Ти пи чан пред став ник пр ве гру-
пе је сте др жа ва, ко ју мно ги сма тра ју основ ним, а не ки и је ди ним 
пра вим су бјек том ме ђу на род них од но са. Ме ђу на род ни су бјек ти 
ме ђу на род них од но са свој су бјек ти ви тет цр пе из су бјек ти ви те та 
др жа ва ко је их чи не, та ко да их на зи ва мо и ме ђу др жав ним ор га-
ни за ци ја ма. Ове ор га ни за ци је мо гу да бу ду ор га ни зо ва не на ни воу 
це ле ме ђу на род не за јед ни це, као што су то Ује ди ње не на ци је, или 
на ре ги о нал ном ни воу (Европ ска уни ја). Нај сло же ни ја струк ту ра 
је у гру па ци ји тран сна ци о нал них су бје ка та ме ђу на род них од но са. 
У окви ру ње мо же да се го во ри о тран сна ци о нал ним не вла ди ним 
ор га ни за ци ја ма (Ле ка ри без гра ни ца, Green Pe a ce, Hu man Rights 

4) Ми лан Зе че вић, Војнадипломатија,Вој но и зда вач ки и но вин ски цен тар, Бе о град, 1990, 
стр. 30

5) Жељ ко Ива ниш, Да не Су бо тић, Безбедноснопреговарање, Фа кул тет ци вил не од бра не, 
Бе о град, 2006, стр. 29
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Watch, Am nesty In ter na ti o nal, и др.), по ли тич ким по кре ти ма (ин тер-
на ци о на ле раз ли чи тих пар ти ја), вер ским ор га ни за ци ја ма (ве ли ке 
свет ске ре ли ги је), и тран сна ци о нал ним при вред ним ор га ни за ци-
ја ма (мул ти на ци о нал не ком па ни је). Крај њи об ли ци ме ђу на род них 
од но са је су ме ђу на род на са рад ња и ме ђу на род ни су коб. У са вре-
ме ном све ту све је ве ћа и зна чај ни ја уло га тран сна ци о нал них су-
бје ка та ме ђу на род них од но са, ка ко у сми ри ва њу, та ко и у раз ви ја-
њу су ко ба и кон фли ка та.

Као што је на ве де но, са вре ме на ме ђу на род на за јед ни ца, са-
ста вље на је од ве ли ког бро ја су бје ка та ме ђу на род ног пра ва и ме-
ђу на род них од но са, од ко јих је сва ки но си лац не ког свог ин те ре са, 
ко ји је по не кад у не скла ду с ин те ре сом дру гог су бјек та. Кадa ме-
ђу на род на за јед ни ца ни је у ста њу да от кло ни њи хо ве узро ке, они 
се ис по ље као ме ђу на род ни спо ро ви, па и оштри су ко би. До ђе ли 
до су ко ба, они се ре ша ва ју или при ме ном си ле или мир ним пу тем. 
Сва ки од ова два основ на при сту па ре ша ва њу су ко ба под ра зу ме ва 
од го ва ра ју ћа сред ства. У сми слу ме ђу на род ног пра ва ме ђу на сил-
на сред ства спа да ју ре пре са ли је и рат, док се мир на сред ства за 
ре ша ва ње спо ро ва обич но де ле на ди пло мат ска и суд ска. Са вре ме-
на дру штве на кре та ња по ка зу ју да за да так по ли ти ке у са вре ме ним 
усло ви ма не сме би ти са мо упо тре ба си ле ра ди по сти за ња од ре ђе-
них ци ље ва, не го, шта ви ше, оства ри ва ње тих ци ље ва без упо тре бе 
си ле или ње но сво ђе ње на нај ма њу ме ру, јер су прот но го во ри да 
до тич но дру штво, од но сно ње гов по ре дак, ни су до сти гли по тре бан 
сте пен ста бил но сти.6)

У са вре ме ној кон флик то ло ги ји за сту пље на су два кон цеп-
та ко ји са раз ли чи тих ста но ви шта ту ма че узро ке људ ског де ло ва-
ња и су ко бља ва ња. Ова два кон цеп та су кон цепт ин те ре са и кон-
цепт вред но сти.7) Те о риј ска ми сао је одав но утвр ди ла да су крај њи 
узрок и осно ва свих дру штве них кон фли ка та у су прот ним ин те-
ре си ма ко је на сто је да ре а ли зу ју по је дин ци и гру пе. То ком сва ког 
дру штве ног су ко ба по пра ви лу стра да ју ко му ни ка ци је ме ђу љу ди-
ма и на ро ди ма, као нај о се тљи ви ји део ме ђу људ ских од но са. Ко му-
ни ка ци је се у овом кон тек сту мо гу сма тра ти чи ни о ци ма ути ца ја на 
свест и ста во ве са рад ни ка или јав но сти, чи ни о ци ма ин те гра ци је и 
чи ни о ци ма ре ша ва ња су ко ба.

6) Ра до слав Га ћи но вић, ''При ме на си ле у ме ђу на род ним од но си ма'', Српскаполитичками-
сао,бр. 3-4/2007, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007, стр. 14.

7)  Ра до мир Ми ла ши но вић, Ср ђан Ми ла ши но вић, Уводутеоријеконфликата, Фа кул тет 
ци вил не од бра не, Бе о град, 2004, стр. 58
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Кон флик ти у све ту че сто се ре ша ва ју при ме ном си ле.8) При-
ме на си ле у ме ђу на род ним од но си ма не до но си ду го роч но ре ше ње 
за кон кре тан су коб. Са вре ме не тен ден ци је жи во та на ме ћу по тре-
бу ре ша ва ња кон фликт них си ту а ци ја на на чин ко ји је при хва тљив 
свим стра на ма у су ко бу или сма ње њем не же ље них по сле ди ца на 
нај ма њу мо гу ћу ме ру. Овај на чин на ро чи то до ла зи до из ра жа ја у 
са вре ме ном дру штву ка да је свет по стао све стан опа сно сти од ну-
кле ар ног уни ште ња због че га је тра га ње за мир ним ре ша ва њем 
кон фли ка та по ста ла вр хун ска пре о ку па ци ја ве ћи не ак те ра ме ђу-
на род не за јед ни це. При ре ша ва њу кон фли ка та по треб но је ко ри-
сти ти ми ни мал на до зво ље на сред ства ува жа ва ју ћи ин те ре се свих 
су прот ста вље них стра на, а уко ли ко на тај на чин ни је мо гу ће до ћи 
до ком про ми са пре ћи на ра ди кал ни је ме то де. Сва сред ства и сна ге 
тре ба мо би ли са ти у ци љу мир ног ре ше ња про бле ма, при хва тљи вог 
за све стра не. Нај бо љи на чин за по сти за ње мир ног ре ше ња кри за и 
кон фли ка та пред ста вља пре го ва ра ње.9)

Мно ге кри зне си ту а ци је и кон флик ти ши ром све та успе шно 
су ре ша ва ни без упо тре бе си ле. По зна ва ње исто ри је ра то ва ња, то 
јест исто ри је на стан ка и раз вит ка на чи на ре ша ва ња су ко ба и кри за, 
об ли ка ор га ни за ци је и ме то да обу ке, вас пи та ња ак те ра и фак то ра 
ко ји ути чу на раз вој ових ме то да и на чи на, има из у зе тан зна чај за 
пра вил но и ду бо ко схва та ње са вре ме них на чи на и ме то да, као и 
пер спек ти ве ње ног да љег раз во ја. Сва ко пи та ње тре ба по сма тра ти 
са гле ди шта ка ко је из ве сна по ја ва у исто ри ји на ста ла, кроз ко је је 
глав не ета пе та по ја ва у свом раз во ју про ла зи ла и са ста но ви шта 
тог ње ног раз вит ка гле да ти шта је да та ствар по ста ла са да. Раз вој и 
уса вр ша ва ње иза зи ва ча кри за и кон фли ка та вр ши ли су не по сре дан 
ути цај на на чи не су прот ста вља ња, усло вља ва ју ћи њи хо во не пре-
кид но ме ња ње и раз ви ја ње. 

По сто је из во ри ко ји ко ји ука зу ју на то да по сто ја ње ди пло-
ма ти је, а са мим тим и пре го ва ра ња, тре ба ве зи ва ти за по ја ву нај-
ста ри јих др жа ва, као што су Асир, Ин ди ја, грч ки гра до ви-др жа-
ве, Рим. Сма тра се да Тел-ал-Амарн ска пре пи ска из XV–XVI ве ка 
пре н.е. пред ста вља нај ста ри ји са чу ва ни из вор ко ји то пoтврђује.10) 
Од та да до на ших да на ди пло ма ти ја се ме ња ла и по са др жа ју и по 

8) Си ла је про дукт мо ћи, тј. си лу при ме њу је са мо онај ко по се ду је моћ. Си ла је сред ство за 
оства ри ва ње мо ћи. Ви ди ши ре у: Ра до слав Га ћи но вић, ''При ме на си ле у ме ђу на род ним 
од но си ма'', Српскаполитичкамисао,бр. 3-4/2007, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2007, стр. 9-20.

9) Жељ ко Мој си ло вић, Тероризамипреговарање, Цен тар за кри зни ме наџ мент и пре го ва-
ра ње, Бе о град, 2009, стр. 87

10) Жељ ко Ива ниш, Да не Су бо тић, Безбедноснопреговарање, Фа кул тет ци вил не од бра не, 
Бе о град, 2006, стр. 68
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фор ми, по при ма ју ћи раз ли чи те из ра зе. На ста нак пре го ва ра ња као 
на чи на ко му ни ци ра ња ме ђу на ро ди ма ве ћи на ауто ра ко ји се ба ве 
исто ри јом ве зу је за ста ри век. Ста ро грч ко и рим ско ис ку ство и ра-
до ви са вре ме ни ка ко ји су их об ја шња ва ли пред ста вља ју те ме ље 
ди пло ма ти је. Иако се пре го ва ра ње сма тра од ли ком на пред них ци-
ви ли зо ва них др жа ва, при мер да су пре го во ри кључ успе шног во ђе-
ња др жа ве и на ро да су пре го во ри Ати ле хун ског и па пе Ла ва I од и-
гра них 425. го ди не но ве ере при ли ком на па да Ати ле на Рим. Иако 
је Ати ли на вој ска би ла број ни ја и сна жни ја и мо гла са ла ко ћом да 
осво ји Рим, на кон пре го во ра ко је је Рим ини ци рао Ати ла је по ште-
део Рим и кре нуо на дру гу стра ну. Шта су Ати ла и па па Лав I раз го-
ва ра ли ни је оста ло за бе ле же но, али се на кон тих пре го во ра Ати ла 
обра тио сво јим по гла ви ца ма са ре чи ма: ‘’Не по зна ва ње прин ци па 
пре го ва ра ња оне мо гу ћа ва вам да схва ти те мо је раз го во ре са па пом 
и ка сни је по вла че ње на ше вој ске из Ита ли је. Због то га сам вас ја, 
Ати ла, оку пио на овом ве ћа њу да бих вам от крио ка ко да се по на-
ша те кад тре ба да пре го ва ра те за до бро сво јих Ху на и пле ме на, а 
мо жда и це ле на ци је. Са да ћу сви ма оку пље ни ма пре не ти сво је са-
ве те, на да ју ћи се да ће вам по мо ћи да уве ћа те сво ју му дрост и сво је 
ве шти не ка да је реч о су штин ском уме ћу во ђе – пре го ва ра њу.’’11)

По ред ко ри шће ња си ле, у од но си ма ме ђу др жа ва ма у сред-
њем ве ку, мно ги кон флик ти су ре ша ва ни пре го во ри ма. У овом 
пе ри о ду на раз вој ди пло ма ти је и пре го ва ра ња ве ли ки ути цај су 
оства ри ва ли цр ква и цр кве ни ве ли ко до стој ни ци. У том пе ри о ду 
се по себ на па жња при да ва ла из бо ру и обу ци по је ди на ца ко ји ће у 
име сво је др жа ве би ти пре го ва ра чи. Пре ма при руч ни ку за ди пло-
ма те из се дам на е стог и осам на е стог ве ка, са вр шен пре го ва рач би 
мо рао да раз ми шља му ње ви то и да има нео гра ни че но стр пље ње, 
да зна ка ко да за о би ђе исти ну, а да не бу де ла жов, ин спи ри ше на 
искре ност, а да при то ме ни ко ме не ве ру је, да бу де скро ман, али и 
на па дан, да шар ми ра дру ге, а да сам ни је под ло жан шар му, да има 
до вољ но нов ца, а да оста не пот пу но не за ин те ре со ван за сва ис ку-
ше ња бо гат ства и ле пих же на.12) 

Са вре ме на ве шти на пре го ва ра ња, на ро чи то ње на те о ри ја, у 
знат ној је ме ри пре све га, плод уоп шта ва ња ис ку ста ва про шлих до-
га ђа ја, ре зул тат ства ра лач ког ко ри шће ња оних фон до ва те о рет ских 
зна ња и прак се ко ји су сте че ни то ком мно го број них ра ни јих кри за 
и ко ји се у пот пу но сти за сни ва ју на ис ку стви ма тих до га ђа ја. Раз-
вој све сти код љу ди да су ко би мо гу во ди ти ну кле ар ном уни ште њу 

11) Вес Ро бертс, ТајнеуправљањаАтилеХунског, Гло бал Бuк, Но ви Сад, 1994, стр. 111

12) Же рард Нир нберг, Уметностпреговарања,II из да ње, Гр меч - При вред ни пре глед, Бе о-
град, 2000, стр. 8
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чо ве чан ства ути цао је све ви ше на раз вој ме то да и на чи на за мир но 
ре ша ва ње кри за и кон фли ка та. У да на шње вре ме ди пло ма ти ја је 
по сти гла та кав на пре дак да се са рад ња др жа ва не мо же за ми сли ти 
без ра да по себ но при прем ње ног и об у че ног ди пло мат ског апа ра та. 
Озбиљ не др жа ве по себ ну па жњу при да ју ода би ру и обу ци бу ду ћих 
ди пло ма та.

Пре го ва ра ње је основ но сред ство ди пло ма ти је и дру гих на-
чи на мир ног ре ша ва ња су ко ба и кри за. Ши ре по сма тра но, пре го-
ва ра ње пред ста вља ко му ни ка циј ски про цес, при ме њив у ве ли ком 
бро ју зва нич них и не зва нич них при ли ка, углав ном ко ри шћен ра ди 
уна пре ђе ња од но са из ме ђу су бје ка та у пре го во ри ма. Пре го во ри ма 
се на ја вљу је за вр ше так су ко ба и евен ту ал но от по чи ња ње са рад ње. 
Они по пра ви лу пред ста вља ју пр ву ме ђу соб ну ак тив ност стра на у 
су ко бу, од но сно пр ви њи хов кон такт на кон су ко ба. Пре го ва ра ње је 
про цес ко јим се укла ња или бар убла жа ва ан та го ни зам. Ње го ве ка-
рак те ри сти ке под ра зу ме ва ју су че ља ва ње но си ла ца су прот них те-
жњи. Мно ги су спрем ни пре го ва ра ње на зва ти са мо тех ни ком ко ја 
до при но си по сти за ње ви шег ква ли те та од но са ме ђу љу ди ма. Чак 
и та ко схва ће но, од но сно све де но са мо на ве шти ну, пре го ва ра ње 
за слу жу је пу ну па жњу ис тра жи ва ча. Је ди но пу тем пре го во ра се 
мо же сти ћи до ста ња обо стра ног за до во ље ња ре ал них ин те ре са. 
Мо же се ре ћи да је пре го ва ра ње про цес то ком ко јег ис пу ња ва мо 
од ре ђе не усло ве да би смо до би ли оно што же ли мо од љу ди ко ји 
тра же не што од нас. Од но сно, то је про цес ре ша ва ња су ко ба из-
ме ђу две ју или ви ше стра на ка да обе или све стра не у спо ру при-
ла го ђа ва ју сво је зах те ве ка ко би до шле до уза јам но при хва тљи вог 
ком про ми са.13) Још мо же да се ка же да пре го ва ра ње пред ста вља 
обо стра но уса гла ша ва ње иде ал ног ис хо да са до сти жним ис хо дом. 

Пре го ва ра ње се мо же де фи ни са ти и као дво смер на ко му ни-
ка ци ја усме ре на на по сти за ње спо ра зу ма из ме ђу стра на ко је има ју 
ин те ре се ко је де ле или ко ји су ме ђу соб но су прот ста вље ни.14) Оно 
је  у ства ри про цес до но ше ња за јед нич ких од лу ка пу тем спо ра зу-
ма, и ко ри сти се, ка ко у ме ђу на род ним од но си ма, та ко и у дру гим 
сфе ра ма људ ског дру штва. Основ ни пред у слов за пре го ва ра ње је 
по сто ја ње ко му ни ка ци је. Пре го ва ра ње се де фи ни ше и као ко му ни-
ка циј ски про цес из ме ђу дво је или ви ше уче сни ка, ко ји на сто је да 

13) Da vid Lu ban, ’’Bar ga i ning and Com pro mi se: Re cent Work on Ne go ti a tion and In for mal Ju sti-
ce’’,PhilosophyandPublicAfairs, Vol. 14. No. 4/85. Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 
1985, p. 416

14) Жи во рад Ко ва че вић, Међународнопреговарање, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2004 стр. 25
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ус по ста ве но ви од нос ме ђу со бом, од но сно ен ти те ти ма чи је ин те-
ре се ре пре зен ту ју, на ми ро љу бив на чин15). 

Ана ли зи ра ју ћи раз ли чи те де фи ни ци је пре го ва ра ња до ла зи-
мо до за кључ ка да је пре го ва ра ње про цес ко му ни ка ци је из ме ђу две 
или ви ше осо бе или ор га ни за ци је чи ји је циљ ре ша ва ње кон флик та 
мир ним пу тем, од но сно без упо тре бе си ле.16) 

ОРГАНИЗАЦИЈАИОБУКАПРЕГОВАРАЧКОГТИМА

У по след њих де се так го ди на ди пло мат ско пре го ва ра ње је 
по ста ло под руч је од ве ли ког ака дем ског и про фе си о нал ног ин те-
ре са. Сва ке го ди не се по ја вљу ју но ве књи ге ко је те о риј ски осве-
тља ва ју про цес ди пло мат ског пре го ва ра ња, све је ви ше при ка за и 
ана ли за по је ди них зна чај них ме ђу др жав них пре го во ра, пред у зе та 
су зна чај на ис тра жи ва ња, ор га ни зу ју се број ни уни вер зи тет ски и 
про фе си о нал ни кур се ви по све ће ни ди пло мат ском пре го ва ра њу. 
Мно ги уни вер зи те ти отва ра ју по себ не фа кул тет ске цен тре ко ји се 
спе ци ја ли зу ју за под руч је ди пло мат ског пре го ва ра ња, а све ви ше 
је и ме то до ло шких прак тич них при руч ни ка на ме ње них они ма ко ји 
во де пре го во ре. 

Код во ђе ња пре го во ра ве о ма је би тан са став пре го ва рач ког 
ти ма. Ка да се во де пре го во ри из ме ђу су ве ре них др жа ва, не по ста-
вља се пи та ње ко ће са су прот не стра не би ти чла но ви пре го ва рач-
ког ти ма, већ је то стра на ма оста вље но да од лу че. Ме ђу тим, ка да се 
ра ди о пре го во ри ма у ко ји ма стра не ни су др жа ве, већ дру ге гру пе, 
не др жав не за јед ни це, по бу ње нич ке ор га ни за ци је и сл. мо ра се по-
сти ћи са гла сност обе ју стра на о чла но ви ма пре го ва рач ких ти мо ва. 

Код не ких ауто ра ви ди мо да по сто је мо но лит ни и хе те ро ге-
ни мо де ли пре го ва рач ких ти мо ва.17) Мо но лит ни мо дел пре го ва рач-
ког ти ма прет по ста вља да сви чла но ви ти ма је дин стве но де лу ју да 
обез бе де исто вет не ин те ре се и го во ре јед ним гла сом, док у хе те-
ро ге ном мо де лу то ни је слу чај, па су њи хо ви ста во ви че сто у ме-
ђу соб ном кон флик ту, што он да зах те ва уну тра шње уса гла ша ва ње. 
Хе те ро ге ни мо дел пре го ва рач ког ти ма је че шћи у слу ча ју осе тљи-
вих по ли тич ких пре го во ра, ка да и сам са став де ле га ци је од ра жа ва 

15) Жељ ко Ива ниш, Да не Су бо тић, Безбедноснопреговарање, Фа кул тет ци вил не од бра не, 
Бе о град, 2006, стр. 83

16) Жељ ко Мој си ло вић: Тероризамипреговарање, Цен тар за кри зни ме наџ мент и пре го ва-
ра ње,  Бе о град, 2009, стр. 96

17) Жи во рад Ко ва че вић: Међународнопреговарање, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2004, стр. 
158
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и раз ли ке ко је по сто је из ме ђу по је ди них по ли тич ких стру ја или 
др жав них ор га на у зе мљи.

Обу ка пре го ва ра ча у ди пло ма ти ји спро во ди се на ди пло мат-
ским шко ла ма и ака де ми ја ма на ко ји ма се шко лу ју бу ду ћи пред-
став ни ци др жав них ор га на ко ји ће или ра ди ти у др жав ној ад ми-
ни стра ци ји или пред ста вља ти зе мљу у ино стран ству. На овим 
обу ка ма се раз ма тра ју оп шта пи та ња на чел не и прак тич не при ро-
де, ко ја су ве за на за про цес ди пло мат ског пре го ва ра ња. Не ке од 
те ма су: вр сте ди пло мат ских пре го во ра, ме то ди пре го ва ра ња, раз-
ви ја ње пре го ва рач ких ве шти на, пре го ва рач ке тех ни ке, ал тер на ти-
ве пре го во ри ма, при пре ма пре го во ра, фа зе пре го ва рач ког про це са, 
мо гућ ност ре ша ва ња кон фли ка та на ви ше на чи на, итд. Пре да ва-
ња се ве ли ким де лом кон цен три шу на сту ди је по је ди них слу ча је ва 
(casestudies), по себ но оних ко ји се ти чу кон крет не др жа ве, ма да се 
ана ли зи ра ју и дру ги зна чај ни ме ђу на род ни пре го во ри. Кон крет ни 
пре го во ри да ју пу но ко ри сног и по уч ног ма те ри ја ла за ана ли зу ци-
ље ва пре го во ра, њи хо ве при пре ме, пре го ва рач ког про це са и при-
ме ње них ме то да, тех ни ка и ве шти на. Пре го ва ра ње је дуг и вр ло 
сло жен про цес, о ко ме се нај бо ље мо же са зна ти из при ка за и ана-
ли за по је ди них пре го во ра. 

СТРАТЕГИЈЕДИПЛОМАТСКОГПРЕГОВАРАЊА

Уза јам но де ло ва ње су бје ка та ме ђу на род них од но са и ме ђу-
на род ног јав ног пра ва је та ко ра зно вр сно да омо гу ћа ва нај ра зли-
чи ти је ути ца је јед них на дру ге. Пре го ва ра ње је је дан од ефи ка сних 
на чи на њи хо вог ме ђу соб ног ко му ни ци ра ња у си ту а ци ја ма кад је 
већ до шло до кон флик та. 

Стра те ги ја пре го ва ра ња као ве шти на и ме тод мо же се ко ри-
сти ти у раз ли чи тим си ту а ци ја ма. Стра не у пре го во ру мо гу би ти: 
др жа ва са др жа вом, ор га ни за ци ја са ор га ни за ци јом, по је ди нац са 
по је дин цем, ор га ни за ци ја са др жа вом, по је ди нац са ор га ни за ци јом 
или др жа вом, као и све ком би на ци је на ве де них ка те го ри ја. Пре го-
ва ра се о раз ли чи тим те ма ма: по ли тич ким, еко ном ским, прав ним, 
по слов ним ди пло мат ским и свим дру гим слу ча је ви ма ка да по сто ји 
не спо ра зум или спор ко ји се мо ра ре ши ти. Стра те ги ја пре го ва ра ња 
ко ри сти се у си ту а ци ја ма ка да по сто ји кон фликт, као и нај ма ње две 
су прот ста вље не стра не ме ђу ко ји ма је мо гу ће оства ри ти ко му ни ка-
ци ју. Пре го ва ра се са ци љем про на ла же ња нај бо љег мо гу ћег ре ше-
ње у да тим окол но сти ма, ко је је у сва ком слу ча ју, бо ље од оног ко је 
се мо же по сти ћи без пре го ва ра ња. Ве шти не ди пло мат ског пре го ва-
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ра ња раз ви ја не су на раз ли чи тим ни во и ма у за ви сно сти од по тре бе 
кон крет них чи ни ла ца. Раз ли чи ти чи ни о ци има ју и дру га чи је по гле-
де на на чин и зна чај пре го во ра као на чи на ре ша ва ња кон фли ка та. 

Иако сва ко пре го ва ра ње има сво је спе ци фич но сти, по сто је 
из ве сне за јед нич ке ка рак те ри сти ке про це са пре го ва ра ња и не ка за-
јед нич ка на че ла и ис ку ства у по гле ду ме то да и тех ни ка пре го ва ра-
ња и нео п ход ног уме ћа, ко ја ва же за све вр сте пре го ва ра ња. На сто-
ји се да се ко ри сте ме то ди пре го ва ра ња ко ји нај ви ше до при но се да 
се до ђе до спо ра зу ма ко ји ће: ува жа ва ти до мо гу ће гра ни це ле ги-
тим не ин те ре сепре го ва рач ких стра на, во ди ти пра вед ном и ми ро-
љу би вом ре ша ва њукон фли ка та, оства ри ва ти ду го роч но деј ство и 
има ти за по сле ди цу уна пре ђе ње (или бар не по гор ша ва ње) од но са 
из ме ђу пре го ва рач ких стра на. Уна пре ђе њем пре го ва рач ког уме ћа 
и ко ри шће њем пре го ва рач ких тех ни ка и зна ња ко је су раз ви је не у 
раз ли чи тим обла сти ма мо же се по сти ћи ве ћа успе шност ре ша ва ња 
кон фли ка та мир ним пу тем, без упо тре бе си ле.

Ве шти не пре го ва ра ња су у да на шње вре ме па ра лел но раз ви-
ја не у ви ше обла сти. Нај ра зви је ни је су у обла сти ма у ко ји ма нај-
че шће до ла зи до кон фли ка та - ме ђу на род ним од но си ма. Ову вр сту 
пре го ва ра ња на зи ва мо -дипломатскопреговарање.

Пре го ва рач ки мо де ли се нај че шће гра де на уоби ча је ној си ту-
а ци ји ин тер ак ци је две стра не.18) Кад је реч о ди пло мат ском пре го-
ва ра њу, с об зи ром на ком плек сност ме ђу на род них од но са, пре го во-
ри че сто укљу чу ју ви ше стра на у нај ра зли чи ти јим ком би на ци ја ма: 
тре ћи уче сник као по сред ник ви ше зе ма ља у истом спо ру, ми ров не 
кон фе рен ци је нај ра зно вр сни ји мул ти ла те рар ни пре го во ри у окви-
ру или ван ме ђу на род них ор га ни за ци ја или ре ги о нал них гру па ци ја 
итд. Ка ко се број по ве ћа ва, та ко се ме ња и ди на ми ка и ком плек-
сност пре го ва рач ког про це са, та ко да кла сич ни, све де ни мо де ли 
уза јам них пре го во ра две стра не ни су од ве ли ке по мо ћи. Основ но 
је да ли по сто ји во ља на обе стра не да се спор ре ши пре го во ри ма. 
Ако та во ља по сто ји, ме тод ће се на ћи. 

Ди пло мат ски пре го во ри се во де ра ди по сти за ња од ре ђе них 
ци ље ва. Ци ље ви мо гу би ти раз ли чи ти и за њи хо во по сти за ње по-
треб но је упо тре би ти од ре ђе не пре го ва рач ке стра те ги је.

Да би пре го во ри аде кват но за по че ли и на пра ви лан на чин се 
во ди ли, ва жно је разуметиначинразмишљањадругестране. Ово 
ни је бит но са мо као ко ри стан при ступ ра ди успе шни је при пре ме 

18) При мер пре го ва рач ког мо де ла за ме ђу на род не пре го во ре: Lil lian Ran dolph, ’’A Sug ge-
sted Mo del of In ter na ti o nal Ne go ti a tion’’, JournalofConflictResolution,Vol. 10. No. 3/66, 
Sa ge Pu bli ca ti ons Ltd., Lon don, 1966, p. 347
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за пре го во ре, већ и због то га што су раз ли ке у по чет ним ста во-
ви ма пре го во ра у ства ри нај че шће раз ли ке у на чи ну раз ми шља ња 
две стра не. Кон фликт че сто по ти че, не из објек тив не ре ал но сти, 
већ из људ ских гла ва. Љу ди (и на ци је) ви де оно што же ле да ви де. 
Стра хо ви, ма кар и не за сно ва ни, је су ствар ни стра хо ви и ну жно је 
по за ба ви ти се њи ма, ка ко би се от кло ни ли. На де и оче ки ва ња, и 
кад су не ре ал ни, мо гу да до ве ду и до ра та. Због то га је јед на од 
нај ва жни јих осо би на до брог пре го ва ра ча да се ''ста ви у ту ђу уло-
гу'', тј. да по ку ша да са ста но ви шта емо ци ја и на чи на раз ми шља ња 
дру ге стра не гле да на про блем, а не са мо са гле ди шта чи ње ни ца 
или објек тив но нај бо љег од но сно нај пра вед ни јег ре ше ња. Раз у ме-
ти гле ди ште дру ге стра не не зна чи сло жи ти се с њим, већ из тог 
раз у ме ва ња ва ља из ву ћи за кљу чак ко јим је пу тем нај бо ље ићи. И 
обр ну то, не тре ба из соп стве них стра хо ва и емо ци ја из во ди ти за-
кљу чак о пра вим на ме ра ма дру ге стра не. Ла ко се мо же упа сти у 
клоп ку нај ло ши је ин тер пре та ци је оно га што дру га стра на чи ни, ка-
же или пред ла же. Да би се аде кват но раз у мео на чин раз ми шља ња 
дру ге стра не, нео п ход но је све сна ге усме ри ти, не на из но ше ње 
сво јих ар гу ме на та, већ на слу ша ње оно га што је про тив ник хтео да 
ка же, би ло вер бал ним, би ло не вер бал ним зна ци ма.

Пре го ва ра чи тре ба ју по све ти ти по себ ну па жњу синдро-
му''чувањаобраза''. Пре све га, да би пред лог био при хва тљив за 
дру гу стра ну, ни је до вољ но да бу де ра зу ман и пра ве дан. Мо ра да 
се од по чет ка ин вол ви ра дру га стра на у про цес при пре ме на цр та 
пред ло га, та ко да већ у ра ној фа зи он по ста не и њи хов. Спо ра зум 
је мно го лак ше по сти ћи ако обе стра не ре флек ту ју на аутор ство. 
Чи тав пре го ва рач ки про цес по ста је обо стра но при хва тљи ви ји уко-
ли ко обе стра не до при но се ма ло по ма ло об ли ко ва њу ко нач ног ре-
ше ња. Сва ка кри ти ка пред ло же них усло ва, сва ка су ге сти ја, сва ка 
про ме на, сва ки усту пак – но се лич ни пе чат ко ји пре го ва ра чи оста-
вља ју на ко на чан пред лог. Нај ва жни ја стра на ''чу ва ња обра за'' је 
из бе га ва ње осе ћа ња и ути ска у јав но сти да се по пу сти ло дру гој 
стра ни. Дру гим ре чи ма, упут но и му дро је са чу ва ти би ло ко ју од 
пре го ва рач ких стра на да до ђе у си ту а ци ју да уступ ци ко је чи ни би-
ти про ту ма че ни као ''ка пи ту лант ски'' у до ма ћој јав но сти. По сти за-
ње не у трал ног ре ше ња у ко јој су обе стра не за до вољ не је нај бо ље, 
али уко ли ко то ни је мо гу ће мо же до ћи до ре ше ња у ко јој ни јед на 
стра на ни је у пот пу но сти за до вољ на, што је бо ље од то га да је јед-
на стра на за до вољ на а дру га ни је. Ва жно је да су све стра не учи ни-
ле од ре ђе ни ком про мис по пи та њу по чет них ста во ва.

Емоције су еле мент ко ји се не сме пре не бре ћи или јед но став-
но од ба ци ти – са њим ва ља ра чу на ти. Оне су из ра зи то огра ни ча ва-
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ју ћи фак тор у пре го во ри ма. Оте жа ва ју ћи и ре ме ти лач ки еле мент у 
ви ше де це ниј ским пре го во ри ма из ме ђу Па ле сти на ца и Изра е ла ца, 
ко ји, уз по моћ и при ти сак ме ђу на род них по сред ни ка, за поч ну пре-
го во ре, па он да ста ну и пре ки ну уз обо стра не оп ту жбе, про из во-
де ћи го ре од но се не го што су би ли пре те фа зе пре го ва ра ња. Обе 
стра не су твр до уве ре не да им дру га стра на ра ди о гла ви, и да је 
у пи та њу прет ња њи хо вој на ци о нал ној и људ ској ег зи стен ци ји и 
да је је ди но њи хо во ста но ви ште ду бо ко пра вед но. Уз та ко же сто ке 
емо ци је, ни нај прак тич ни је пи та ње, као што је ре ци мо ди стри бу-
ци ја во де на За пад ној оба ли, не мо же би ти ни озбиљ но ди ску то ва-
но, а ка мо ли ре ше но. Че сто је ко ри сно омо гу ћи ти пре го ва ра чи ма 
дру ге стра не да из ра зе сво је емо ци је и стра хо ве, де мон стри ра ју да 
ни су ме ки и да не за бо ра вља ју на не те не прав де и он да сло бод ни-
је уђу у про цес пре го ва ра ња, ме ђу соб них усту па ка и ком про ми са. 

Нај бо ље је мирнореаговати на емо ци о нал не из ли ве пре го-
ва ра ча дру ге стра не. Ва жно је са чу ва ти соп стве ну кон тро лу, слу-
ша ти мир но дру гу стра ну, не од го ва ра ти на на па де, па и по вре ме но 
упи та ти го вор ни ка кад за ста не да ли же ли још не што да до да. Сим-
бо лич ки ге сто ви мо гу да до при но су кра вље њу ат мос фе ру. Не ки од 
њих ре чи ти је го во ре и има ју сна жни ји учи нак не го ела бо ри ра ни 
до ку мен ти. Са у че шће по во дом не ког гу бит ка дру ге стра не, из ја ва 
жа ље ња по во дом не ког ак та или ин ци ден та, по се та гро бљу и по-
ла га ње вен ца на гро бо ве жр та ва мо же да бу де дра го цен до при нос 
убла жа ва њу емо ци о нал не си ту а ци је и да из ра зи до бру во љу да се 
кре не но вим пу тем.

Бит но је раз у ме ти да без комуникације нема преговарања. 
Сам про цес пре го ва ра ња је дво смер на ко му ни ка ци ја са ци љем по-
сти за ња до го во ра. Ко му ни ка ци ја мо же би ти оте жа на раз ли чи тим 
пре пре ка ма. Де ша ва се да у ства ри пре го ва рач ке стра не не ко му ни-
ци ра ју, не го во ре јед ни с дру ги ма, већ да ју из ја ве због тре ће стра-
не или јав но сти. У осно ви, та да се пре го ва ра чи не обра ћа ју дру-
гој стра ни ни ти по ку ша ва ју да је уве ре у ис прав ност соп стве них 
ар гу ме на та, већ на сто је да до би ју по др шку до ма ће јав но сти или 
по сма тра ча за сво је ста во ве. Исти не га тив ни ефе кат се до би ја кад 
се не слу ша дру га стра на,иако вам се ди рект но обра ћа. То си гур но 
не во ди бо љем раз у ме ва њу и мо же да угро зи пре го во ре на са мом 
по чет ку.

Сле де ћа пре пре ка у ко му ни ка ци ји је неспоразум.Не што што 
је јед на стра на из ја ви ла, на дру гој се по гре шно ин тер пре ти ра. Бо-
ље је тра жи ти по доб ни је раз ја шње ње да те из ја ве, не го од мах кре-
ну ти са кон тра на па дом или јав ном ква ли фи ка ци јом ре че ног. До 
не спо ра зу ма мо же до ћи и због то га што иста реч или фа за мо же у 
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дру гим је зи ци ма има ти дру га чи ју ко но та ци ју. По знат је слу чај кад 
је ге не рал ни се кре тар УН Курт Валд хајм до ле тео у Иран у по ку шај 
да осло бо ди аме рич ке та о це. По до ла ску у Те хе ран, дао је иран-
ском ра ди ју и те ле ви зи ји сле де ћу из ја ву: ''До шао сам као по сред-
ник да на ђем ком про мис'' (I ha ve co me as a mediatorto work out a 
compromise). Ме ђу тим, две кључ не ре чи је упо тре био има ју раз ли-
чи те ко но та ци је у ен гле ском и пер сиј ском. На пер сиј ском medijator 
је не ко ко се не по зван ме ша у ту ђе ства ри, а compromise на пер сиј-
ском не ма оно по зи тив но зна че ње ко је има у ен гле ском (на ла же ње 
сред њег ре ше ња ко је од го ва ра обе ма стра на ма), већ има углав ном 
не га тив ни сми сао ве зан за ком про ми та ци ју.

Ва жно је на сто ја ти да се ства ри раз ја сне а не за ма гле. Тре ба 
има ти про ак тив ни, а не ре ак тив ни став. Мо ра се схва ти ти да пре-
го ва ра ње ни је ни де ба та ни су ђе ње, па ни су по треб не ни ора тор ске 
ег зи би ци је, а по го то ву не оп ту жи ва ње дру ге стра не за про блем или 
чак вре ђа ње. Ти ме се не чу ва на ци о нал но до сто јан ство, већ се оте-
жа ва да се ство ри осно ва за спо ра зум. Да би се из бе гао не по во љан 
ути цај ме ди ја на до ма ће јав но мње ње, а ти ме и на пре го во ре, не ки 
пут је ко ри сно ус по ста ви ти лич не и по вер љи ве ка на ле ко му ни ка-
ци је са дру гом стра ном. У мно гим књи га ма о ди пло ма ти ји на ћи ће 
се став да је пу бли ци тет не при ја тељ пре го ва ра ња и то је у осно-
ви тач но. Тај ност пре го во ра или са др жи не пре го во ра је нај че шће 
пре по руч љи ва све док се не до ђе озбиљ них про до ра. Ва жно је да 
се пре го ва рач ки про цес др жи под пу ном кон тро лом. Сва ко не кон-
тро ли са но цу ре ње ин фор ма ци ја мо же озбиљ но да угро зи не са мо 
успех тог де ла пре го во ра, већ и пре го во ре у це ли ни. Кад су тај ни 
кон так ти из ме ђу Па ле сти на ца и Изра е ла ца већ од ма кли и нај зад се 
на зи ра ла мо гућ ност при бли жа ва ња ста во ва, сед ни ца у ју ну 1993. је 
дра ма тич но пре ки ну та јед ном ма лом ве шћу аген ци је Fran ce-Press
о гла си на ма да се у Ослу во де тај ни ми ров ни пре го во ри.19)

Стра те ги је и тех ни ке ди пло мат ског пре го ва ра ња нај бо ље се 
ис по ља ва ју ка да се ко му ни ци ра не по сред но из ме ђу за ин те ре со ва-
них стра на. Сва ки вид по сре до ва ња или ко му ни ка ци је пре ко дру-
гих ка на ла (ме ди ја, си сте ми ве за, пи са ним пу тем, итд.) са мо мо же 
оте жа ти раз у ме ва ње про бле ма, а са мим тим и оте жа ти до но ше ње 
ре ше ња нај бо љег по за ин те ре со ва не стра не.

19) Жи во рад Ко ва че вић, Међународнопреговарање,Фи лип Ви шњић, Ди пло мат ска ака де-
ми ја, Бе о град, 2004, стр.
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ФАКТОРИКОЈИУТИЧУНАДИ
ПЛОМАТСКЕПРЕГОВОРЕ

Мно ги фак то ри мо гу да ути чу на ди пло мат ске пре го во ре. 
Не ки од фак то ра мо гу по зи тив но ути ца ти на пре го ва рач ки про цес 
и до при не ти про на ла же њу при хва тљи вог ре ше ња за све стра не, 
док не ки од фак то ра мо гу ути ца ти на пре кид ко му ни ка ци је.

Је дан од бит них фак то ра је време. Вре ме је ве о ма бит но ка да 
је у пи та њу пра ви тре ну так (тај минг) за от по чи ња ње пре го во ра. 
Ис тра жи ва ња по ка зу ју да од пра вог тај мин га за ви си и да ли ће до 
су ко ба до ћи и у ком оби му. Уко ли ко се са пре го во ри ма за поч не на 
по чет ку кри зе, ве ли ка је ве ро ват но ћа да се су коб не ће еска ли ра ти 
то ли ко да би до шло до угро жа ва ња људ ских жи во та.20) Вре мен ски 
фак тор мо же, у за ви сно сти од си ту а ци је, по зи тив но или не га тив но 
ути ца ти на пре го во ре и ста во ве пре го ва рач ких стра на. Крај њи ро-
ко ви су не кад ствар ни и на мет ну ти си ту а ци јом (на при мер крај њи 
рок за при хва та ње усло ва ра ди осло ба ђа ња та ла ца или ис ти ца ња 
ва жно сти ме ђу на род ног уго во ра) или мо гу би ти део пре го ва рач ке 
так ти ке (ако се ра ди ре ци мо о про ме ни на ја вље ног да ту ма од ла-
ска не ког од пре го ва ра ча или по сред ни ка или по ме ра њу са стан ка 
ва жних ли де ра). Ис тра жи ва чи у обла сти пре го ва ра ња утвр ди ли су 
јед но ис ку стве но пра ви ло: 90% ствар ног пре го ва ра ња де ша ва се у 
по след њих 10% укуп ног рас по ло жи вог вре ме на.21) Ово по ка зу је да 
се вре ме не ра ци о нал но тро ши и да се ве ћи на вре ме на ко ри сти за 
по зи ци о ни ра ње и оп ту жи ва ње дру ге стра не, не го за ствар но тра-
же ње пра вог ре ше ња.

На пре го во ре ути че и улога посредника. У пре го во ри ма се 
че сто по ја вљу је тре ћа стра на. Тре ћа стра на је по сред ник(ме ди ја-
тор). По сре до ва ње је че сти об лик пре го ва ра ња у ко ме тре ћа стра-
на де лу је као ини ци ја тор и ка та ли за тор у оства ри ва њу пре го во ра 
ко је стра не у су ко бу ни су у ста њу са ме да ре а ли зу ју. Ме ди ја тор је 
не при стра сна, уза јам но при хва тљи ва тре ћа стра на чи ји је циљ да 
по мог не стра на ма у спо ру да га ре ше. Ме ди ја тор не на ви ја за јед ну 
од стра на ни ти на сто ји да до ђе до ре ше ња или га оне мо гу ћи ра ди 
не ких сво јих ин те ре са. Ма да ме ди ја то ри не ма ју моћ да на мет ну 
не што или да се по га ђа ју, они ко ри сте уло гу да олак ша ју стра на-
ма у спо ру да до ђу до ком про ми са. По сред ник мо ра обез бе ди ти 
сво је уче шће у ре ша ва њу спо ра ти ме што га при хва та ју обе стра-

20) Ric hard Jac kson, ’’Suc cessful Ne go ti a tion in In ter na ti o nal Vi o lent Con flict’’, JournalofPea-
ceResearch,Vol. 37. No. 3/2000, Sa ge Pu bli ca ti ons Ltd., Lon don, 2000, p. 337

21) Жи во рад Ко ва че вић, Међународнопреговарање,Фи лип Ви шњић, Ди пло мат ска ака де-
ми ја, Бе о град, 2004, стр. 92
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не. Ар би тарје не при стра сна тре ћа стра на ко ја има моћ да на мет не 
усло ве ре ше ња стра на ма у спо ру. Ар би тар не на ви ја ни за јед ну од 
су ко бље них стра на и под ре ђу је лич не же ље не ком ску пу пра ви ла 
или вред но сти. Ар би тар не ма соп стве ни улог или ин те рес у спо ру  
ко јим би мо гао да се по га ђа са пре го ва рач ким стра на ма. По сре до-
ва ње је по себ навр ста пре го ва ра ња усме ре ног на про мо ви са ње и 
ак тив но тра же ње ре ше ња су ко ба. Уло га по сред ни ка или ар би тра је 
фак тор ко ји нај че шће ути че на ис ход пре го во ра (би ло по зи тив но, 
би ло не га тив но), и од из бо ра по сред ни ка нај че шће за ви си и ис ход 
пре го во ра.

На пре го ва ра ње као на чин ре ша ва ња кон фли ка та у ме ђу на-
род ним од но си ма ути че и структурасистемамеђународниходно-
са. Су коб два су прот ста вље на бло ка и хлад ни рат ме ђу њи ма, ко ји 
је обе ле жио нај ве ћи део дру ге по ло ви не про шлог ве ка, за ме њен 
је до сад не ви ђе ном над мо ћи је ди не су пер си ле – Сје ди ње них Аме-
рич ких Др жа ва – чи ја је гло бал на вој на, фи нан сиј ска, тех но ло шка 
и иде о ло шка до ми на ци ја не спор на. Сје ди ње не Др жа ве су по ста ле 
до ми нант ни фак тор ме ђу на род ног си сте ма, ко ји пре суд но ути че 
на до га ђа ња, кри зе и њи хо во ре ша ва ње у све ту. Ад ми ни стра ци ја 
САД-а је у прет ход ним го ди на ма по ка за ла да за њу не ва же нор ме 
ме ђу на род ног пра ва (ин тер вен ци је без од лу ка Са ве та без бед но сти, 
не при зна ва ње Ме ђу на род ног су да за рат не зло чи не у Ха гу, Ме ђу-
на род ног кри вич ног су да и сл.).22) По ло жај САД-а у ме ђу на род ним 
од но си ма да је им пре суд ни ути цај у пре го во ри ма о ре ша ва њу ме-
ђу на род них кри за и они су нај че шће тре ћа стра на ко ја у по сред-
нич кој уло зи (при че му је то нај че шће мно го ви ше од пру жа ња 
до брих услу га не при стра сног ме ди ја то ра) и по ли тич ким, вој ним 
и фи нан сиј ским при ти ском, од лу чу ју ће ути чу на ток мно гих ме ђу-
на род них пре го во ра. С об зи ром да се обич но свр ста ва ју на јед ну 
стра ну у су ко бу, пре го во ри се во де под при ти ском што не до во ди 
до за до во ља ва ју ћег ре ше ња за све за ин те ре со ва не стра не, што за 
по сле ди цу мо же има ти на кнад но рас плам са ва ње истог су ко ба.

Је дан од ва жних фак то ра је и одабирпреговарача. За во ђе-
ње ди пло мат ских пре го во ра од ре ђу је се де ле га ци ја. По треб но је 
аде кват но од ре ђи ва ње ни воа, са ста ва и број но сти де ле га ци је. Ни во 
де ле га ци је је зна ча јан, јер ако је ви ши ни во де ле га ци ја спо ра зум се 
мо же бр же по сти ћи. Та ко ђе, зна чај но је и да де ле га ци је бу ду ре ла-
тив но истог ни воа, да би се уоп ште ушло у пре го во ре. Зна ча јан је 
и са став де ле га ци је. Пре го ва рач ки тим има ше фа де ле га ци је или 
глав ног пре го ва ра ча, ко ји је глав на ве за са вла сти ма у зе мљи, до-

22) Ми хај ло По по вић, ''Дру штве ни де тер ми ни зам, то та ли тар ни си сте ми и про це си гло ба-
ли за ци је'', Национални интерес,бр. 1/2007, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град,
2007, стр. 55 
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но си ко нач не од лу ке у де ле га ци ји и сам во ди нај ве ћи део пре го во-
ра. О зна ча ју и озбиљ но сти ко је пре го во ри ма при да ју пре го ва рач ке 
стра не нај бо ље го во ри ни во и из бор лич но сти ше фа де ле га ци је. 
Пре го ва рач ки тим тре ба сво јим са ста вом да обез бе ди уче шће свих 
др жав них ор га на у чи јој су над ле жно сти не ка од пи та ња о ко ји ма 
ће се пре го ва ра ти. У прин ци пу би тре ба ло ста во ве уса гла ша ва ти 
уну тар де ле га ци је, а о то ме се ко нач но од лу чу је на јед ном ме сту у 
зе мљи. Број ност де ле га ци је у су шти ни ни је про блем, осим ако не-
ка стра на ша ље из у зет но ма ли број чла но ва де ле га ци је, што по ка-
зу је нео збиљ ност у при сту пу ре ша ва њу про бле ма, или ако је не ка 
де ле га ци ја из у зет но број на па се ства ра ју про бле ми око сме шта ја 
и обез бе ђе ња.

Језик на ко ме се во де пре го во ри је ве о ма зна ча јан. Је зик пре-
го ва ра ча је вр ло спе ци фи чан и мо ра од го во ри ти вр ло раз ли чи тим 
и спе ци фич ним зах те ви ма: да из ра зи и од луч ност и спрем ност за 
ком про мис, да бу де вр ло пре ци зан и обр ну то (ако за тре ба) ма гло-
вит, ве о ма фор ма лан или не кон вен ци о на лан, фо ку си ран или раз ли-
вен итд. Раз у ме се, про блем ко му ни ка ци је из ме ђу пре го ва ра ча ко-
ји ма је ма тер њи је зик раз ли чит мо же би ти ре шен на ви ше на чи на. 
Је дан је да преговарачкомуницира језикомоногдругог. Сем пре-
сти жног пи та ња, то мо же иза зва ти дру ге про бле ме, на ро чи то ако 
пре го ва рач не го во ри до вољ но до бро дру ги је зик, што од по чет ка 
да је пред ност дру гој стра ни, али мо же да до ве де и до не спо ра зу ма. 
Кад обе стра не ко му ни ци ра ју тре ћим је зи ком, не спо ра зум је та ко ђе 
мо гућ, у за ви сно сти од то га ко ли ко до бро пред став ни ци јед не или 
дру ге стра не вла да ју тим је зи ком. Ипак, тај ме тод се че сто ко ри сти 
у пре го во ри ма, све док не до ђе до сло же ни јих фор му ла ци ја, од-
но сно ни јан си. Он да се при бе га ва ангажовањупреводилаца. Ова 
фор му ла се на ро чи то ко ри сти у мул ти ла те рал ној ди пло ма ти ји или 
у би ла те рал ним пре го во ри ма на вр ло ви со ком ни воу - не са мо из 
раз ло га пу не рав но прав но сти, већ и сто га што др жав ни ци че сто 
не го во ре (или не го во ре до вољ но до бро) стра не је зи ке. Ме ђу тим, 
пре во ди о ци ма се ко ри сте и др жав ни ци ко ји го во ре до бро стра не 
јeзике, јер им пре во ђе ње да је ви ше вре ме на да раз ми сле о соп стве-
ном од го во ру. То има и ло ше стра не: пре во ђе ње прак тич но удво-
стру ча ва вре ме пре го ва ра ња. С дру ге стра не, са ми пре во ди о ци, 
иако мо гу би ти сјај ни лин гви сти, не ки пут ни су до вољ но у ма те-
ри ји ко ја мо же би ти вр ло спе ци фич на. Нај зад, да нас се нај че шће у 
ди пло ма ти ји и ме ђу на род ном пре го ва ра њу ко ри сти ен гле ски је зик.

Циљ пре го во ра је ре ша ва ње кон флик та. На оп штем ни воу 
ре ша ва ње кон флик та под ра зу ме ва по сти за ње са гла сно сти из ме ђу 
уче сни ка су ко ба у ве зи са спор ним пи та њи ма. У сва ком слу ча ју 
мо ра да по сто ји уза јам на ак тив ност су прот ста вље них стра на. Уко-
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ли ко је ре ше ње јед но стра но на мет ну то, кон фликт ће се по но ви ти у 
не ком дру гом об ли ку.23) Уко ли ко се же ли ре ше ње ко је ће при хва ти-
ти све за ин те ре со ва не стра не по треб но је обра ти ти па жњу на све 
по ме ну те фак то ре и ума њи ти њи хов ути цај ко ли ко је то мо гу ће.

Про у ча ва њем кон фли ка та и на чи на њи хо вог ре ша ва ња до-
шло се до не ких за ни мљи вих за кљу ча ка. Пре го ва ра чи су че сто у 
ди ле ми да ли тре ба да бу ду твр ди у пре го во ри ма или тре ба да на-
сто је да из бег ну кон фликт с дру гом стра ном, чи не ћи уступ ке. Ско-
ро увек се нај бо ље по ка за ло сред ње ре ше ње.24) По ред за јед нич ког 
ин те ре са да се из бег не гу би так за обе стра не, ско ро увек по сто ји 
мо гућ ност и ко ри сти од но сно до бит ка за обе стра не. Основ но је да 
ли по сто ји во ља на обе стра не да се спор ре ши пре го во ри ма. Ако 
та во ља по сто ји, ме тод ће се на ћи. Сва ки пре го ва рач има две вр сте 
ин те ре са: за сам про блем и за од но се са дру гом стра ном. Не ка да су 
ме ђу соб ни од но си ва жни ји од ис хо да пре го во ра. 

Пре го во ри под ра зу ме ва ју по сто ја ње сло бод не во ље сва ког 
од уче сни ка да се укљу чи у пре го ва рач ки про цес. Са мо успе шно 
пре го ва ра ње омо гу ћа ва да сви уче сни ци, у из ве сном сми слу, бу ду 
по бед ни ци. За то, у окол но сти ма ка да је по тре бан уза јам ни при ста-
нак, кад је ис ход не из ве стан, кад је то је ди ни на чин да до би је мо 
оно што же ли мо, ка да улог оправ да ва на ше вре ме и на по ре, при-
сту па се пре го ва ра њу.

ZeljkoMojsilovic

DIPLOMATICNEGOTIATIONIN
FUNCTIONOFFOREIGNPOLICY

Summary
The pa per analyzes the di plo ma tic ne go ti a ti ons as one of the cru-

cial met hods of con duc ting the fo re ign po licy of the sta te, which al so 
de ter mi nes the po si tion of that co un try in re la tion to ma jor in ter na ti o nal 
events. In ad di tion to the use of for ce in in ter sta tes re la ti ons, thro ug ho-
ut hi story, many con flicts we re re sol ved in ne go ti a ti ons. Alt ho ugh the 
skills of di plo macy and ne go ti a tion are al most as old as the exi sten ce of 
the sta tes, what  hap pens to day is that pe o ple de a ling with di plo macy 
are not tra i ned for it or do not pos sess de si ra ble cha rac te ri stics for a di-
plo mat and ne go ti a tor. So me of the fac tors may po si ti vely in flu en ce the 

23) Ра до мир Ми ла ши но вић, Ср ђан Ми ла ши но вић, Уводутеоријеконфликата, Фа кул тет 
ци вил не од бра не, Бе о град, 2004, стр. 341

24) Ro ger Fis her, Wil li am Ury, GettingtoYes–Negotiatinganagreementwithoutgivingin,Ar-
row Bo oks Li mi ted, Lon don, 1997, p. 13
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ne go ti a tion pro cess and con tri bu te to  fin ding a so lu tion ac cep ta ble to 
all par ti es, whi le ot hers can dis rupt the com mu ni ca tion. Kno wing the 
stra tegy of di plo ma tic ne go ti a tion and fac tors that in flu en ce the di plo-
ma tic ne go ti a ti ons are of cru cial im por tan ce for the co un try’s in ter na ti-
o nal po si tion and its re la ti ons with ot her co un tri es and with in ter na ti o-
nal or ga ni za ti ons.    
Keywords: di plo macy, ne go ti a tion, com mu ni ca tion, in ter na ti o nal re la ti ons, 

fo re ign po licy
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Resume
The o re ti cally, the re are dif fe rent di vi si ons of dis pu te re sol ving 

met hods, in clu ding the psycho lo gi cal in flu en ce on op po sing si de. Re so-
lu tion of con flicts  using psycho lo gi cal me ans in clu des ne go ti a tion as a 
way of di rectly in flu en cing the in di vi dual or the gro up of pe o ple. Re so-
lu tion of con flict si tu a ti ons by using ne go ti a tion is ac hi e ved by sen ding 
mes sa ges to the op po sing si de, which le ads to chan ge of at ti tu des and 
be ha vi or, which re sults in the ir re o ri en ta tion in the in te rests of the ne-
go ti a tors. Di rect com mu ni ca tion bet we en the par ti es in con flict  is the 
ba sic con di tion for ne go ti a ti ons. The out co me of ne go ti a tion is a com-
pro mi se which is re ac hed fa ster or slo wer, har der or easi er, de pen ding 
on many fac tors. Fac tors that in flu en ce the ne go ti a ti ons are: ti me, the 
struc tu re of in ter na ti o nal re la ti ons, the na tu re and in ten sity of con flict, 
the pos si bi lity and pro spects for un der stan ding each ot her, cha rac te ri-
stics of par ti ci pants in the con flict and so on. This has a gre at in flu en ce 
on the pro cess and stra tegy of di plo ma tic ne go ti a tion. Gi ven that the 
ne go ti a ti ons in clu de the exi sten ce of free will of all par ti ci pants to be 
en ga ged in the ne go ti a tion pro cess, only suc cessful ne go ti a tion en su res 
that all the par ti ci pants, in a sen se, be the win ners. 

* Овај рад је примљен 5. јуна 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. августа 2011. године.
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