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9. јануар 2011.
"ИСКУСТВА ГРЧКЕ У ЕУ ИНТЕГРАЦИЈАМА", ПРЕДАВАЊЕ АМБАСАДОРА
ЛЕОНИДАСA РУКАНАСА
Амбасадор Леонидас Руканас, директор за спољне односе ЕУ у Министарству спољних
послова Грчке, одржао је за полазнике Дипломатске академије предавање о искуствима
Грчке у процесу ЕУ интеграција. Након одржаног предавања асмбасадор Руканас је
одговорио на више питања, које су му постављали полазници Академије.
20. јануар 2011.
СТУДЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА "КЛУБ ЗА УН" ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
ПОСЕТИЛА МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Педесет студената, чланова "Клуба за УН", студентске организације Факултета
политичких наука, посетили су Министарство спољних послова. Дипломатска академија је
том приликом организовала пригодно предавање о спољнополитичким приоритетима
Републике Србије, које је одржала амбасадор Слађана Прица, заменик помоћника
министра за мултилатералну сарадњу.
10-11. фебруар 2011.
СЕМИНАР "ЕВРОПСКИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ЕВРОПСКИ СИСТЕМ ЗАШТИТЕ
ЉУДСКИХ ПРАВА
У оквиру циклуса семинара "Перспективе европских интеграција" које Дипломатска
академија организује у сарадњи са Бечком дипломатском академијом, одржан је семинар
"Европски политички систем и европски систем заштите људских права"
Предавања и симулацију је одржао проф. др Ханс Третер из "Лудвиг Болцман" Института
за људска права. Семинар је обухватио европске институције и политички систем ЕУ,
европски систем заштите људских права кроз ЕУ, Савет Европе и ОЕБС.
20. фебруар 2011.
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РАДНА ПОСЕТА ПРОФ. ДР РАДУ КАРПА, ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА РУМУНСКОГ
ДИПЛОМАТСКОГ ИНСТИТУТА
Проф. др Раду Карп посетио је Дипломатску академију поводом радних консултација, које
су биле посвећене унапређењу сарадње између Дипломатске академије и Румунског
дипломатског института (РДИ). Ово је била прва радна посета генералног директора РДИ
нашој Академији од њеног оснивања. Током једнодневне радне посете представници
Дипломатске академије и РДИ амбасадор Божин Николић и проф. др Раду Карп су
размотрили протеклу, као и могућности будуће сарадње у складу са Споразумом о
сарадњи који је потписан 25. маја 2007. године у Темишвару. Након радних консултација
проф. др Р. Карпа су примили генерални секретар, амбасадор Владимир Ћургус и
начелник ОЕМ Никола Ратковић, који су током разговора, изражавајући добродошлицу,
подржали сарадњу дипломатских академија. Амб. В. Ћургус је том приликом посебно
указао на потребу професионалног образовања дипломата у складу са савременим
променама и трендовима у дипломатији. Посебно је нагласио значај који се у
Министарству придаје активностима стручног усавршавања и оспособљавања које
спроводи Дипломатска академија и изнео очекивање да ће се сарадња академија,
нарочито након ове радне посете, додатно унапредити посебно у области размене
програма и предавача, стручног усавршавања младих дипломата, као и организовања
заједничких семинара.
25. фебруар 2011.
ПРЕДАВАЊЕ "ИСКУСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У ПРОГРАМУ ПАРТНЕРСТВО
ЗА МИР"
Амбасадор Бранимир Мандић, помоћник министра спољних послова Босне и Херцеговине
за мултилатералне послове, током радне посете Министарству спољних послова, одржао
је предавање полазницима Дипломатске академије на тему "Искуства Босне и
Херцеговине у програму Партнерство за мир". Амбасадор Мандић је након предавања
одговорио на више питања, које су му постављали полазници Академије.
7. март 2011.
ОМЛАДИНСКА НЕВЛАДИНА ОРГАНИЗАЦИЈА "ГЕНЕРАЦИЈА 21" ПОСЕТИЛА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Студенти завршне године Факултета политичких наука и Правног факултета, чланови
омладинске невладине организације "Генерација 21", у оквиру девете генерације
неформалног образовног програма "Примењена дипломатија", посетили су Министарство
спољних послова. Дипломатска академија је организовала предавање у оквиру кога је
амбасадор Слађана Прица, заменик помоћника министра за мултилатералну сарадњу,
говорила о спољнополитичким приоритетима Републике Србије, надлежностима
Министарства спољних послова, функцијама дипломатских мисија и специфичностима
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дипломатске професије.
8. април 2011.
"THE LATEST DEVELOPMENTS IN EGYPT AND THE MIDDLE EAST"
Помоћник министра иностраних послова Арапске Републике Египат, амбасадор Ахмед
Фатхала, током радне посете Министарству спољних послова, у организацији
Дипломатске академије, излагао је о спољној политици и политичким променама у Египту
у региону Блиског истока, као и о другим спољнополитичким регионалним и
међународним питањима од заједничког интереса.
21. април 2011.
ПРЕДАВАЊЕ "HISTORY AND INTERNATIONAL RELATIONS"
Др Маргарет Мекмилан, професор политичке историје и писац књиге "Миротворци – шест
месеци који су променили свет" говорила је полазницима Дипломатске академије и
запосленима Министарства о значају историје и проучавању архивске грађе у тумачењу
токова у савременим међународним односима. Посебно је излагала о мировној
конференцији у Паризу, која је обележила европску и светску политику 20. века.
15-17. маја 2011.
СТУДЕНТИ БЕЧКЕ ДИПЛОМАТСКЕ АКАДЕМИЈЕ И КЛЕМСОН УНИВЕРЗИТЕТА
ПОСЕТИЛИ МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Студенти Бечке дипломатске академије и Клемсон Универзитета (Clamson University)
посетили су Министарство спољних послова Републике Србије. Том приликом,
Дипломатска академија је организовала пригодна предавања: Зоран Вујић, помоћник
министра за безбедносну политику говорио је о тежиштима спољне политике Републике
Србије, амбасадор Мирко Стефановић о приоритетима РС у регионалној сарадњи,
евроатлантским интеграцијама, а амбасадор Данило Вучетић о сарадњи са суседним
земљама.
20. мај 2011.
ПРЕДАВАЊЕ "НЕСВРСТАНИ ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА"
Поводом одржавања Министарског састанка и обележавања 50 година од одржавања
Прве Конференције шефова држава и влада Несврстаних земаља у Београду 1961.
године (5-6. септембар 2011, Београд), Будимир Лончар, каријерни дипломата, као
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учесник на многобројним међународним сусретима и конференцијама, у периоду од 1988.
до 1991. године, у оквиру Покрета несврстаних земаља, говорио је о Покрету, од идеје до
настајања, заједничкој политици несврстаности кроз педесетогодишњи период до данас.
24. јуни 2011.
ПРЕДАВАЊЕ О РУМУНСКОЈ БЕЗБЕДНОСНОЈ ПОЛИТИЦИ
Јулијан Фоте, саветник председника Румуније, током радне посете Београду и
Министарству спољних послова Р. Србије одржао предавање полазницима Дипломатске
академије о актуелној безбедносној политици Румуније. Он је, том приликом, поред
осталог истакао да је улазак Румуније у НАТО значајно допринео интеграцији Румуније у
ЕУ.
28. јуни 2011.
"ЕВРОПА 2030" – МЛАДЕ ДИПЛОМАТЕ О БУДУЋНОСТИ ЕВРОПЕ
У Министарству спољних послова Републике Србије, Дипломатска академија је у сарадњи
са Амбасадом Краљевине Холандије, организовала семинар "Европа 2030".
Младе дипломате, из земаља чланица ЕУ и представници Министарства спољних послова
РС су, у отвореној дискусији, уз учешће старијих дипломата из Министарства,
разговарали о будућности Европе и ЕУ.
19-20. септембар 2011.
СЕМИНАР „ЕВРОПСКЕ ПРЕГОВАРАЧКЕ ВЕШТИНЕ"
У оквиру циклуса семинара "Перспективе европских интеграција" које Дипломатска
академија организује у сарадњи са Бечком дипломатском академијом, одржан је семинар
„Европске преговарачке вештине".
Предавања и симулацију је одржао Роб Будевијн из Холандије. Семинар је обухватио
преговарање у ЕУ и његов утицај на процесе ЕУ са посебном симулацијом поступка
одлучивања на радним групама и радним телима Савета.
4-5. октобар 2011.
СЕМИНАР "ЕФЕКТИВНА ЈАВНА ДИПЛОМАТИЈА"
Дипломатска академија је у сарадњи са Бечком дипломатском академијом, оганизовала
семинар „Ефективна јавна дипломатија" у оквиру циклуса "Перспективе европских
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интеграција".
Семинар је био посвећен јавној дипломатији ЕУ, комуникацији и реторици, техникама
представљања (интервју и прес-конференција). Предавање и симулацију дипломатама и
државним службеницима је одржала др Герлинде Манц-Крист, дипломата и експерт за
јавну дипломатију.
20. октобар 2011.
ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ ИЗМЕЂУ ДИПЛОМАТСКЕ
АКАДЕМИЈЕ "КОЧА ПОПОВИЋ" МИНИСТАРСТВА СПОЉНИХ ПОСЛОВА И ЕВРОМЕДИТЕРАНСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА (EMUNI)
Представниц Дипломатске академије и Евро-медитеранског универзитета (EMUNI),
амбасадор Божин Николић и проф. Џозеф Мифсуд, председник EMUNI, потписали су
Меморандум о разумевању, који ће бити основа за унапређење сарадње у области
образовања, организацију заједничких семинара, размену предавача, као и помоћ при
стручном усавршавању и школовању дипломата.
16-17. новембар 2011.
СЕМИНАР О КУЛТУРНОЈ ДИПЛОМАТИЈИ – "ART OF DIFFERENCE – MODERN
CULTURAL DIPLOMACY"
Дипломатска академија је у сарадњи са Бечком дипломатском академијом, организовала
семинар о модерној културној дипломатији под називом „Art of Difference – Modern Cultural
Diplomacy".
Предавање и симулацију дипломатама и државним службеницима је одржао Готфрид
Вагнер, специјални саветник министра за културу Р. Аустрије и аутор књиге: „The Art of
Difference – From Europe as a Cultural Project to EU Policies for Culture".
21.новембар 2011.
СТУДЕНТИ АМЕРИЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТА ИЗ БРИСЕЛА ГОСТИ МИНИСТАРСТВА
У оквиру студијске посте Дипломатска академија „Коча Поповић" Министарства спољних
послова Републике Србије организовала је предавање за студенте Америчког
универзитета из Брисела. После уводне речи амбасадора Божина Николића о
активностима Дипломатске академије, студентима је говорио Душко Лопандић, помоћник
министра за ЕУ о спољнополитичким приоритетима Републике Србије, евро интеграцији,
односима са ЕУ и НАТО, као и о актуелној ситуацији на КиМ.

5/6

Архива новости 2011.
среда, 04. јул 2012.

24. новембар 2011.
ОМЛАДИНСКА НЕВЛАДИНА ОРГАНИЗАЦИЈА "ГЕНЕРАЦИЈА 21" ПОСЕТИЛА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Студенти завршне године Факултета политичких наука и Правног факултета, чланови
омладинске невладине организације "Генерација 21", у оквиру десете генерације
неформалног образовног програма "Примењена дипломатија", посетили су Министарство
спољних послова. Дипломатска академија је организовала посебно предавање у оквиру
кога је амбасадор Слађана Прица, заменик помоћника министра за мултилатералну
сарадњу, говорила о спољнополитичким приоритетима Републике Србије, надлежностима
Министарства спољних послова, функцијама дипломатских мисија, специфичностима
дипломатске професије.
20. децембар 2011.
МЕЂУНАРОДНИ СЕМИНАР "EXCELLENCE IN DIPLOMACY – YOUNG LEADERSHIP
DIPLOMATIC SEMINAR", Београд
Дипломатска академија је 20. децембра 2011. године, у Београду, у складу са позитивним
искуством, организовала међународни семинар "Excellence in Diplomacy – Young
Leadership Diplomatic Seminar" (Изузетност у дипломатији – млади лидери у дипломатији).
Учеснике, петнаест младих дипломата из дипломатских представништава европских
земаља и САД у Београду су поздравили амбасадор Божин Николић и амбасадор др
Душко Лопандић, помоћник министра и шеф сектора за ЕУ, а у својству представника
најуспешнијих полазника претходних генерација наше Дипломатске академије, гостима се
обратила и Кековић Зорка, аташе у Одељењу за Северну и Јужну Америку.
Овај међународни скуп, као и ранијих година, посвећен је новим трендовима у савременој
дипломатији и подстицању изузетности у дипломатији.
Модератори и предавачи на семинару су биле уважене дипломате из земље и
иностранства: амбасадор др Душко Лопандић, помоћник министра и шеф сектора за ЕУ,
г. Ф. Г. Денио, амбасадор Р. Француске у Београду, проф. др Иван Вујачић, бивши
амбасадор РС у САД и др Младен Андрлић, директор хрватске Дипломатске академије.
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