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11. септембар 2009. године

МЕЂУНАРОДНИ СЕМИНАР " EXCELLENCE IN DIPLOMACY – YOUNG LEADERSHIP
DIPLOMATIC SEMINAR
",
9-11. септембар 2009. године, Београд

Дипломатска академија „Коча Поповић“ Министарства спољних послова Републике
Србије, у сарадњи са Шпанском агенцијом за међународну развојну сарадњу (АЕЦИД),
организовала је у Београду од 9. до 11. септембра 2009. године међународни семинар “
EXCELLENCE IN DIPLOMACY – YOUNG LEADERSHIP DIPLOMATIC SEMINAR
” (Изузетност у дипломатији – млади лидери у дипломатији).

Други пут заредом, учесници семинара су били најбољи полазници дипломатских
академија и дипломатских института, као и изузетне младе дипломате министарстава
спољних послова европских земаља.

Семинар је отворио МСП В. Јеремић, који је у свом пригодном обраћању , поред
осталог, захвалио организаторима, спонзорима и учесницима на реализацији овог
међународног семинара. Он се том приликом посебно осврнуо на богату дипломатску
традицију Србије и, указујући на спољно политичке циљеве, нагласио, да у складу са
променљивим дипломатским реалностима, треба са суседима и пријатељима наставити на
остварењу јаке, демократске, европске Србије.

Учеснике су поздравили и Б. Николић, директор Дипломатске академије и господин
Хавијер Ергета, отправник послова ад интерим Амбасаде Краљевине Шпаније у Београду,
а у својству представника најуспешнијих полазника претходних генерација наше
Дипломатске академије, гостима се обратила и Весна Стојиновић, III секретар у ДОЕБС и
СЕ.
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Овај међународни скуп је посвећен новим трендовима у савременој дипломатији и
подстицању изузетности у дипломатији путем Клуба изузетних дипломата (Club of
Diplomatic Excellence), инициран на прошлогодишњем семинару, а који је и ове године
добио нове чланове из реда најбољих младих дипломата Европе.

Модератори и предавачи на семинару су биле уважене дипломате из земље и
иностранства, директори појединих европских дипломатских академија и дипломатских
института, као и еминентни професори међународних односа и права са значајних
европских универзитета, међу којима: др Ханс Винклер, директор Бечке дипломатске
академије, др Милан Миланов, директор Бугарског дипломатског института, др Младен
Андрлић, директор хрватске Дипломатске академије, амб. Јанис Камболис, директор
грчке Дипломатске академије, др Влад Нистор, ген. директор Румунског дипломатског
института, амб. Сина Бајдур, директор Центра за дипломатску обуку Турске, др Ирена
Красницка, директор чешке Дипломатске академије, Звонимир Поповић, директор
Дирекције за јавну дипломатију, дипломатску обуку и аналитичко истраживање, амб.
Виктор Лаптев, Први проректор Руске дипломатске академије, Хозе Ори, зам. директора
Дипломатске школе Шпаније, др Јован Курбалија, директор ДиплоФондације, Женева,
политички аналитичар др Рикардо Руиз де ла Серна, професор Сан Пабло универзитета,
Мадрид, проф. др Дарко Танасковић, професор Филолошког факултета, Београд,
проф. др Армандо М. Гедеш, професор Правног факултета, Лисабон, проф. др Пол
Демаре, ректор Европског колеџа, Бриж.

У част дипломатских представника из земље и иностранства организовани су свечани
пријеми у Министарству спољних послова и у Скупштини града Београда, које су
приредили државни секретар амб. Мирко Стефановић и заменик градоначелника
госпођа Радмила Хрустановић.

7. април 2009.

СЕМИНАР О ЕВРОПСКОЈ БЕЗБЕДНОСНОЈ И ОДБРАМБЕНОЈ ПОЛИТИЦИ
6. и 7. април 2009. године, Београд
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У Министарству спољних послова, на иницијативу Генералне дирекције за НАТО и
послове одбране, у сарадњи са Амбасадом Републике Грчке одржан је 6. и 7. априла
2009. године Семинар о европској безбедносној и одбрамбеној политици (ESPD).

Учеснике семинара из Министарства спољних послова и релевантних владиних ресора
поздравили су помоћник министра и генерални директор за НАТО и послове одбране
Зоран Вујић и амбасадор Републике Грчке у Београду Њ.Е. Димостенис Стоидис, као и
директор Дипломатске академије амб. Божин Николић.

О Европској безбедносној и одбрамбеној политици (ESPD), о цивилном и војном кризном
менаџменту, као и о Европској безбедносној стратегији (ESS) и перспективама ESPD
излагали су уважени дипломатски представници Министарства спољних послова Р.
Грчке: Теохарис Лалакос, заменик политичког директора и шеф Директората за
ЦФСП/ЕСДП, као и дипломате Елена Гоулоуси и Илиас Кремидас из овог Директората.

10. март 2009.

ПОСЕТА ОРГАНИЗАЦИЈЕ СТУДЕНАТА ФПН "ДИПЛОМАТСКИ ФОРУМ"

Доприносећи пројекту „Српска дипломатија од друге половине XX века до данас“
организације студената Факултета политичких наука „Дипломатски форум“, Дипломатска
академија је, угостивши њихове чланове, организовала предавање које је одржао амб.
Слободан Маринковић, директор Дипломатског протокола МСП. Предавање је било
посвећено значају службе Протокола – церемонијалу, етикецији и пресеансу, и начинима
на који се остварује ова функција. Показујући изузетно интересовање, студенти су
бројним питањима допринели да овај скуп буде интерактиван, и самим тим користан за
њихову даљу професионалну оријенацију.

У уводном делу предавања, амб. Б.Николић, директор Дипломатске академије,
приближио је студентима структуру и законске надлежности Министарства, а посебно
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улогу и професионални концепт Дипломатске академије.

Представници „Дипломатског форума“ су захвалили на срдачном пријему, посебно на
указаној прилици да се у свечаним просторијама Министарства упознају са амбијентом у
коме се одиграва део протоколарних активности представљених у теоријском делу
предавања.

3. април 2009.

ОДРЖАНЕ РАДНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ ПРЕДСТАВНИКА ДИПЛОМАТСКЕ
АКАДЕМИЈЕ МСП Р. СРБИЈЕ И ДИРЕКТОРАТА ЗА ЈАВНУ ДИПЛОМАТИЈУ,
ДИПЛОМАТСКУ ЕДУКАЦИЈУ И АНАЛИТИЧКО ИСТРАЖИВАЊЕ МСП Р.
МАКЕДОНИЈЕ

У Министарству спољних послова Републике Србије одржане су радне консултације
представника Дипломатске академије МСП Р. Србије и Директората за јавну
дипломатију, дипломатску едукацију и аналитичко истраживање МСП Р. Македоније.
Током свеобухватне размене мишљења указано је на бројне могућности међусобне
сарадње, унапређивања и интензивирања активности у области дипломатског
усавршавања и оспособљавања дипломата двеју суседних земаља, као и на потребу
уговорног регулисања ових односа и сарадње.

Учеснике консултација је примио амбасадор Милован Божиновић, помоћник министра
спољних послова и генерални директор за билатералу, који је подржао ове активности и
указао на значај квалитетне дипломатске обуке и ефикасне дипломатије.
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