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За ду жби на Ан дре је вић још јед ном је по твр ди ла да је ин сти ту-

ци ја ко ја за вре ђу је пу ни дру штве ни ре спект. На и ме, об ја вљи ва њем 
мо но гра фи је Моћинемоћпреговарања ауто ра Бла жа Ра до ви ћа За-
ду жби на Ан дре је вић је учи ни ла до ступ ним ши ро ком ауди то ри ју му 
чи та ла ца рад   ко ји се од ва жио да ме ђу рет ки ма об ра ђу је те му чи ја 
је ак ту ел ност од не спор ног дру штве ног зна ча ја. Ком плек сност гло-
бал них од но са, огром ни рас ко ли  и све при сут ност спо ро ва, кон-
фли ка та и на си ља на са вре ме ној ме ђу на род ној сце ни апо стро фи-
ра ју зна чај пре го ва ра ња као нај е фи ка сни јег ин стру мен та пре вен-
тив ног де ло ва ња. Дра ма тич ност исто риј ских до га ђа ња на на шим 
про сто ри ма  у бли ској про шло сти про бле ма ти ку пре го ва ра ња чи не 
по себ но зна чај ном те мом. Ве ру је се да су та бал кан ска до га ђа ња у 
до број ме ри би ли по сле ди ца из ме ђу оста лог и  од су ства пре го ва-
ра ња или не до вољ не оспо со бље но сти пре го ва ра ча да во де пре го-
во ре.

Аутор Бла жо Ра до вић у цен тар свог раз ма тра ња ста вља пре-
го ва ра ње, на сто је ћи да ис так не ње го ву огром ну упо треб ну вред-
ност са ста но ви шта очу ва ња ми ра и ста бил но сти у све ту  ко је се 
уве ли ко де фи ни ше као ри зич но дру штво. Овом мо но гра фи јом  
аутор на сто ји  да ука же да се пра во вре ме ним и пре вен тив ни пре-
го ва ра њи ма мо гу про на ћи од го ва ра ју ћа ре ше ња на пу ту ства ра-
ња и одр жа ња ми ра. У том  кон тек сту, мо но гра фи ја  ак ту е ли зу је 
не пра ви зе ђе ну уло гу пре го ва ра ња, по себ но  ње го ве пре вен тив не 
по тен ци ја ле и раз вој не мо гућ но сти. При ка зу ју ћи пре го ва ра ње као 
саствни део ме ђу на род них од но са, ди пло ма ти је, без бед но сти и те-
о ри је ми ра, аутор се за ла же за ин сти ту ци о на ли за ци ју пре го ва ра ња, 
ин си сти ра ју ћи на пре вен тив ном аспек ту као вр хов ном прин ци пу 
и опре де ље њу ка мир ном пре ва зи ла же њу спо ро о ва и су ко ба ко ји 
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чи не не за о би ла зан са др жај са вре ме них ме ђу на род них од но са. Мо-
но гра фи ја је по зив да пре го ва ра ње бу де не за о би ла зни ин стру мент 
ре ша ва ња спо ро ва, кри за и су ко ба на ми ран и,  што је још ва жни је, 
пра ве дан и мо ра лан на чин. То је по зив за уна пре ђе ње раз ми шља ња 
о пре го ва ра њу као бри жљи во осми шље ној и ис пла ни ра ној де лат-
но сти, ко ја као та ква не сум њи во је сте осно ва за пре ва зи ла же ње 
мно го број них тра у ма дру штве не ег зи стен ци је са вре ме ног чо ве ка. 
Оту да, аутор  с пра вом  ука зу је на по тре бу да  пре го ва ра ње, као ва-
жан ин стру мент за пра вед ни је и еко ном ски одр жи ви је и без бед ни је 
дру штво, бу де пред мет на ро чи те дру штве не па жње. 

Због не мо гућ но сти да се овом мо но гра фи јом об у хва те сви нај-
зна чај ни ји са др жа ји пре го ва рач ког про це са,  аутор у  цен тар сво је 
па жње сме шта пре го ва ра ње у ме ђу на род ним од но си ма ко ји се ти-
чу ре ша ва ња кри за, спо ро ва и су ко ба ми ра и ра та. Та кво опре де ље-
ње је  ра зу мљи во, ако се има у ви ду да од су ство пре го ва ра ња или 
ње го ве мањ ка во сти у тим обла сти ма но се и нај те же по сле ди це. За-
то пре зен то ва ње уви да у ре ал ност пре го ва ра ња тре ба да под стак не 
на да ље уса вр ша ва ње пре го ва рач ке прак се, али и на по тре бу знат-
но ве ће осе тљи во сти за до га ђа је у бли жем и да љем окру же њу. 

У при ка зу кључ них од ред ни ца со ци јал ног ми љеа са вре ме ног 
све та ко је у ве ли кој ме ри  кре и ра ју ам би јент у ко ме се су ко би, кри-
зе и кон флик ти ја вља ју као усуд , аутор по себ ну па жњу по све ћу је 
ко му ни ка ци ји и тр жи шту као но се ћим еле мен ти ма нео ли бе рал не 
ви зи је све та. Ин те ре сно про фи ли са ње ко му ни ка ци је и де со ци ја ли-
зо ва не ам би ци је тр жи шта кре и ра ју од но се у ко ји ма је је све под ре-
ђе но на ме ра ма кључ них ак те ра гло бал не ели те и њи хо ве пер цеп-
ци је ре ал не исто риј ске ре ал но сти. Та ко кре и ра ни од но си у ве ли кој 
ме ри обе сми шља ва ју не спор не вред но сти ко му ни ка ци је и го во ра 
као пред но сти људ ске вр сте. Оту да са мо знат но дру га чи ји при ступ 
ме ђу на род ним од но си ма, као и од но си ма уну тар по ли тич ких и 
дру гих ен ти те та ко ји ће  ува жа ва ти зна чај со ци јал них  прин ци пе 
дру штве ног ор га ни зо ва ња љу ди отва ра ју про стор да ко му ни ка ци ја  
и пре го ва ра ње бу ду  шан са за све. 

Ана ли зи пре го ва рач ког про це са прет хо ди кра так пре глед те-
о риј ских по гле да на узро ке раз ли чи тих об ли ка људ ских су ко ба и 
кон фкли ка та кроз исто ри ју, као и ге не зу кључ них пој мо ва ко ји се 
ти чу пре го ва ра ња. Аутор из два ја нај зна чај ни је ста во ве раз ли чи-
тих те о ри ја  од ко јих не ке узро ке људ ских су ко ба до жи вља ва ју као 
усуд, јер има ју сво ју уте ме ље ност у људ ској при ро ди,  док дру ге 
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тај узрок на ла зе на ма кро пла ну, од но сно у ка рак те ру ме ђу др жав-
них од но са,  или на су ко бе гле да ју као на по сле ди цу де фор ма ци је у 
ме ђу људ ској ко му ни ка ци ји и дру штве ног ин жи ње рин га. По себ ну 
па жњу аутор по све ћу је де таљ ном при ка зу пој мо ва спор, кри за и 
су коб, као ка те го ри јал ним пој мо ви ма пре го ва рач ког про це са. Зна-
чај на је и  кла си фи ка ци ја  при сту па пре го ва рач ком про це су на ре-
пре сив но-ин тер вен ци о ни стич ки и пре вен тив но-пре го ва рач ки, при 
че му  је ауто ро ва по зи ци ја ја сна- са мо пре вен тив но-пре го ва рач ки 
при ступ има кре ди би ли тет трај ног  ре ша ва ња ко фликт них си сту а-
ци ја. Струк ту ра пре го ва ра ња,  као ком плек сног и мул ти ди мен зи о-
нал ног од но са, при ка за на је  као  ци клус ко ји чи не три су штин ски 
по ве за на  фа зе- прет пре го ва рач ка, пре го ва рач ка и пост пре го ва рач-
ка фа за.  

По се бан одељaк мо но гра фи је по све ћен је мо дер ном по и ма-
њу ко му ни ка ци је као ци вли за циј ске по тре бе и ње ним огром ним  
си нер гич ким по тен ци ја ли ма у кре и ра њу но вих ди мен зи ја ег зи-
стен ци је са вре ме ног све та и ус по ста вља ња гло бла ног дру штав. 
По себ но су зна чај на за па жа ња о ко му ни ка ци ји као дру штве ном 
фе но ме ну ко ји је ин кор по ри ран у све сег мен те свре ме ног жи во та.  
На рав но, ко му ни ка ци ја као ду бо ко тех но ло шки за сно ван си стем  
осно ва је ка ко про гре сив них та ко и  ре гре сив них про це са. Ис ку-
ство са вре ме ног тре нут ка по твр ђу је да ин фо р ма ци је ко је се ти чу 
ин те ре сно про фи ли са них од но са у осно ви су по ла ри за тор ске и као 
та кве ге не ри шу су коб вред но сти, спор и кри зу. Оту да не до ста так 
ко му ни ка ци је, као чи ни о ца  ко хе зи је ме ђу по је дин ци ма или по ли-
тич ким  ко лек ти ви те ти ма, у осно ви је сва ког су ко ба, а по не кад и 
ње гов нај зна чај ни ји део. 

Ин те ре сан тан део мо но гра фи је чи ни сег мент ко ји се од но си 
на при каз пре го ва ра ња у исто риј ској пер спек ти ви, чи ме аутор на-
гла ша ва да је пре го ва ра ње трај но ко му ни ка циј ско сред ство.  На ве-
де ни су не ки од  нај ва жни јих аспе ка та пре го ва рач ке ве шти не Ста ре 
Ки не, Ин ди је, Егип та, Ста ре Грч ке и Ри ма, као и сред њо ве ков не 
прак се, где до ми нат но ме сто при па да Ви зан ти ји. Дат је и пре глед 
раз ли чи тих вр ста пре го ва ра ња као и ин сти ту та ко је по зна је пре-
го ва рач ка прак са, као што су да ва лац до брих услу га, ка та ли за тор, 
фа сци ли та тор, по сред ник, за ступ ник и ар би тар. Зна ча јан сег мент 
мо но гра фи је чи ни при каз пре го ва ра ња по себ не вр сте, где по се бан 
ме сто за у зи ма при каз пре го ва ра ња са те ро ри сти ма и сај бер пре го-
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ва ра ње, као нај а лар мант ни је прет ње  свим аспек ти ма без бед но сти  
са вре ме ног све та. 

Нај о бим ни ји део мо но гра фи је по све ћен је струк ту ри и ди-
на ми ци  пре го ва рач ког про це са. Аутор из но си зна чај на обе леж ја 
прет пре го ва рач ке, пре го ва рач ке и пост пре го ва рач ке фа зе тог  про-
це са. Од су штин ског зна ча ја да се у прет пре го ва рач кој фа зи де-
фи ни ше циљ пре го ва ра ња, сред ства пре го ва ра ња, стра те ги ју пре-
го ва ра ња, ме то ду, так ти ку и тех ни ку пре го ва ра ња. Аутор ука зу је 
да пре го ва рач ка фа за као ди на мич на и ви ше ди мен зи о нал на це ли на 
има ви ше фа за, по чев од из но ше ња свих бит них аспе ка та про бле-
ма до пред ло га ре ше ња, кон кре ти за ци је до го во ра и пред ви ђа ња 
ме ха ни за ма за ре а ли за ци ју утвр ђе ног до го во ра. Исто та ко, аутор 
ука зу је на зна чај ко ји на пре го ва ра ње ис по ља ва ју вре ме и по себ но 
ци ли за циј ско на сле ђе.  

У по след њем по гла вљу аутор ука зу је да ће про цес гло ба ли за-
ци је, као до ми на тан ме га про цес ко ји ће у пре суд ној ме ри на ме та ти 
обра сце де ло ва ња и по на ша ња ак те ра на гло бал ној сце ни, у осно-
ви би ти ам би ва лен тан, при че му ће асо ци јал ни и по ла ри за тор ски 
аспек ти тог про це са би ти пре о вла ђу ју ћи. Оту да, аутор ис прав но 
за кљу чу је да ће ком плек сност са вре ме них ме ђу на род них од но са  
на ме та ти све ви ше ди ле ма, а ну ди ће све ма ње ал тер на ти ва. На су-
прот ре ду би ће све ви ше по ре ме ћа ја у од но си ма ме ђу др жа ва ма и 
оста лим по ли тич ким и ет нич ким ен ти те ти ма, што ће су ко бе и кри-
зе чи ни ти  кон стан том  гло бал ног дру штва у на ста ја њу. У та квим 
од но си ма очу ва ње ми ра и ста бил но сти се на ме ће као ци ви ли за-
циј ска оба ве за по ли тич ких ели та свих ни воа. По себ но је зна чај но 
из на ла же ње но вих при сту па и но вих ин стру ме на та за мир но пред-
у пре ђи ва ње и ре ша ва ње спо ро ва, кри за и су ко ба. У та квом кон тек-
сту, без об зи ра што у мно гим си ту а ци ја ма из са вре ме не прак се се 
ни је  по ка за ло успе шним, пре го ва ра ње оста је јед но од нај зна чај ни-
јих сред ста ва у ко му ни ка ци ји и ди ја ло гу, као не спор но  ми ро љу би-
во сред ство до бре во ље и до брих на ме ра. На рав но, не за о би ла зно 
пи та ње пре го ва ра ња је сте мо рал ни кон текст, јер са мо пре го ва рач-
ки про цес ко ји сле ди етич ке прин ци пе, мо же да бу де де ло твор но 
и да из бег не опа сност мр твог сло ва на па пи ру. Ис ку ство Бал ка на, 
али и ис ку ство са  дру гих про сто ра,  то не дво сми сле но по твр ђу ју. 

Ди на ми ка са вре ме них ме ђу на род них од но са под стак ну та про-
це сом гло ба ли за ци је  све ви ше упу ћу је љу де  јед не на дру ге У том 
кон тек сту пре го ва ра ње пру жа не ис црп не мо гућ но сти за ху ма ни-
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за ци ју људ ског де ло ва ња и со ци ја ли зо ва ње дру штве них од но са 
као ва жним прет по став ка ма  ства ра ња јед ног ма ње кон фликт ног и 
тра у ма тич ног све та. Оту да за кљу чак ко ји се на ме ће на кон чи та ња 
ове мо но гра фи је  ука зу је  да пре го ва ра ње и ко му ни ка ци ја као њен 
кључ ни ин стру мент са свим си гур но пред ста вља ју  зна чај ну шан су 
за  уна пре ђе ње ин ди ви ду ал не и ко лек ти ве ег зи стен ци је љу ди.  

Мо же се за кљу чи ти да је аутор уло жио зна јан труд и да се тај 
труд ис пла тио. Мо но гра фи ја Моћинемоћпреговарања за вре ђу је 
пу ну  па жњу чи та ла ца. 

 Овај рад је примљен . новембра 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције . 
новембра 2011. године.
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