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- 2012 -

12-14. децембра 2012. године
МЕЂУНАРОДНИ СЕМИНАР "Excellence in Diplomacy – Young Leadership Diplomatic
Seminar"; Београд
Дипломатска академија „Коча Поповић" Министарства спољних послова Републике
Србије, у сарадњи са Сектором за Европску унију, организовала је у Београду од 12. до
14. децембра 2012. године, пети међународни семинар "Excellence in Diplomacy - Young
Leadership Diplomatic Seminar"
(Изузетност у дипломатији - млади лидери у дипломатији).
Овај међународни скуп, који се одржава сваке године, је перманентно посвећен
подстицању изузетности и новим трендовима у савременој дипломатији.
Учесници су, као и током претходних семинара, били најбољи полазници дипломатских
академија и дипломатских института, односно изузетне младе дипломате министарстава
спољних послова из Европе. У раду семинара учествовале су младе дипломате из 20
европских земаља, укључујући и из Амбасаде САД у Београду, као и специјални гости из
Јужне Африке.
Семинар је у име министра спољних послова г. Ивана Мркића, званично отворио
помоћник министра др Душко Лопандић . Учеснике су поздравили амбасадор Божин
Николић, руководилац Дипломатске академије и Невена Јовановић, аташе у Одељењу за
Европу, у својству представника најуспешнијих полазника претходне генерације
Дипломатске академије.
О дипломатији и специфичностима дипломатске професије, посебно о изузетности у
дипломатији говориле су уважене дипломате из земље и иностранства: др Ханс Винклер ,
директор Бечке дипломатске академије,
др Јован Курбалија
,
директор Дипло фондације
из Женеве, др Мод Дломо, заменик директора у Одељењу за међународне односе и
сарадњу Министарства спољних послова Јужне Африке,
Катарзина Писарска
, директор Европске академије за дипломатију из Варшаве и помоћник министра др
Душко Лопандић. Модератори стручних панела били су: г. Ранко Вујачић, директор
Дипломатске академије "Гавро Вуковић" Министарства вањских послове и европских
интеграција Црне Горе, др Младен Андрлић, директор Дипломатске академије
Министарства вањских послове и европских интеграција Републике Хрватске и др Вера
Јерабкова, директор Дипломатске академије Министарства спољних послова Чешке
Републике.
Најбоље младе дипломате су активно учествовале у расправама о савременим кретањима
и изазовима у дипломатији у 21. веку. Учесницима је представљена идеја о Клубу

1/8

Архива новости 2012.
уторак, 15. јануар 2013.

изузетних дипломата (Club of Diplomatic Excellence), коме је ове године приступило још 35
нових чланова – младих дипломата учесника семинара.
У част дипломатских представника из земље и иностранства организовани су свечани
пријеми у Министарству спољних послова и у Скупштини града Београда, које су
приредили помоћник министра амбасадор Душко Лопандић и заменик градоначелника
госпођа Татјана Папић.
22. мај 2012.
ПАНЕЛ "BEING CULTURAL ATTACHÈ" (БИТИ КУЛТУРНИ АТАШЕ)
Дипломатска академија је, у сарадњи са координатором проф. др Миленом Драгићевић
Шешић и страним културним центрима у Београду, организовала панел "Бити културни
аташе" за полазнике Основног програма дипломатске обуке, који је одржан 22. маја о.г., у
Министарству спољних послова.
Након уводне речи амбасадора Божина Николића о панелу и значају Светског дана
културног диверзитета и развоја (21. маја), који је уједно и био повод за организацију овог
скупа, проф. др Милена Драгичевић Шешић говорила је о значају међународне културне
сарадње и културној дипломатији.
У првом делу Панела представници иностраних културних центара говорили су о својим
активностима и искуствима у Републици Србији, специфичностима културне дипломатије
и сарадње, промоцији националне културе и језика. У другом делу Панела дали су
практичне савете и говорили о приоритетима у културној сарадњи, позитивним
искуствима. У панелу су учествовали: Тони О' Брајан, директор Британског савета,
Жан-Лук Гостер, директор Француског института, Денисов Михаил Генадиевич, директор
"Руског дома", Роман Викторович Рикунов, заменик директора "Руског дома", Карин
Маршал, шеф Одељења за штампу и културу у Амбасади СР Немачке у Београду, Хелен
Ларсон, саветник за послове културе у Амбасади Шведске и Сира Миори, директорка
Италијанског института за културу.
15. мај 2012.
ПРЕДАВАЊЕ "СПОЉНА ПОЛИТИКА ФРАНЦУСКЕ"
Амбасадор Републике Француске у Београду, г. Франсоа Г. Денио је одржао
полазницима Дипломатске академије предавање о спољној политици Републике
Француске, активностима и иницијативама Р. Француске у међународној сарадњи као
чланице ЕУ, о искуству Француске у процесу европске интеграције, о билатералној
сарадњи Француске и Србије. Након предавања амбасадор Денио је одговорио на више
питања из наведених области.
11. мај 2012.
СТУДЕНТИ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ИЗ БАЊА ЛУКЕ ПОСЕТИЛИ
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
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Група студената Факултета политичких наука из Бања Луке посетила је Министарство
спољних послова. Тим поводом, гости из Бања Луке се посетили сталну изложбену
поставку "Два века модерне српске дипломатије".
11. мај 2012.
ПРЕДАВАЊЕ "СПОЉНА ПОЛИТИКА ГРЧКЕ"
Амбасадор Р. Грчке у Београду г. Димостенес Стоидис, одржао је полазницима
Дипломатске академије, предавање о актуелној спољној политици Грчке, ЕУ димензији
Грчке, о традиционалним добросуседским билатералним односима Грчке и Србије, о
подршци Грчке у процесу европске интеграције Србије, као и о значају регионалне
сарадње земаља у југоисточној Европи. Након предавања амбасадор Стоидис је
одговорио на више питања из наведених области.
7. мај 2012.
ПРЕДАВАЊЕ "СПОЉНА ПОЛИТИКА ДРЖАВЕ ИЗРАЕЛ И АКТУЕЛНА СИТУАЦИЈА
У РЕГИОНУ
Амбасадор Државе Израел г. Јосеф Леви, одржао је полазницима Дипломатске
академије предавање о спољној политици Државе Израела, мировном процесу и
актуелној ситуацији у региону, односима Израела и Србије. Након предавања амбасадор
Леви је одговорио на више питања из наведених области.
14. и 17. мај 2012.
СТУДЕНТИ АМЕРИЧКОГ КЛЕМСОН УНИВЕРЗИТЕТА (CLAMSON UNIVERSITY) ИЗ
ЈУЖНЕ КАРОЛИНЕ ГОСТИ ДИПЛОМАТСКЕ АКАДЕМИЈЕ
Дипломатска академија Министарства спољних послова Републике Србије за студенте
Клемсон универзитета из САД организовала је предавања о спољнополитичким
приоритетима и ЕУ интеграцији, посебно предавање о безбедносној политици, односима
и сарадњи Републике Србије са НАТО. Ова предавања одржали су др Душко Лопандић,
помоћник министра спољних послова за ЕУ, Милош Тодоровић, начелник Одељења за
секторске политике ЕУ и Горан Гвозденовић, начелник Одељења за НАТО и ПЗМ.
Изложени ставови из домена спољне политике наишли су на посебно интересовање
студената, у чије се име, овом приликом, посебно захвалио проф. Влада Матић.
Студенти Клемсон универзитета посетили су сталну изложбену поставку "Два века
модерне српске дипломатије", где су упознати са експонатима који сведоче о
дипломатској историји од почетка 19. века.
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13-15. мај 2012.
СТУДЕНТИ БЕЧКЕ ДИПЛОМАТСКЕ АКАДЕМИЈА ГОСТИ ДИПЛОМАТСКЕ
АКАДЕМИЈЕ МИНИСТАРСТВА СПОЉНИХ ПОСЛОВА Р. СРБИЈЕ
Студенти Бечке дипломатске академије, у оквиру студијског програма и студијске посете
региону, били су гости Дипломатске академије Министарства спољних послова Р. Србије
и том приликом су организована предавања о стручном усавршавању дипломатског кадра
Р. Србије, као и надлежностима Дипломатске академије, о чему је говорио амбасадор
Божин Николић. Друга предавања су била посвећена спољнополитичким циљевима, ЕУ
интеграцијама, сарадњи у региону, а одржали су их помоћник министра спољних послова
за ЕУ, амбасадор др Душко Лопандић и Милош Тодоровић, начелник Одељења за
секторске политике ЕУ.
10. април 2012.
ПРЕДАВАЊЕ „СПОЉНА ПОЛИТИКА ТУРСКЕ У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ"
Током радне посете Министарству спољних послова, амбасадор Мехмет Фатих Џејлан,
заменик подсекретара у Министарству спољних послова Републике Турске, одржао је
предавање полазницима Дипломатске академије на тему „Спољна политика Турске у
области безбедности".
Амбасадор М. Џејлан је, говорећи о новом концепту спољне политике Турске у области
безбедности, истакао значај синергије регионалне сарадње посебно у сагледавању
потенцијалних криза и очувању мира и стабилности, о значају билатералне сарадње
Турске у овој области, као и о новим претњама које су настале глобализацијом
(тероризам, прекогранични криминал).
9. април 2012.
ПРЕДАВАЊЕ „ИСТОРИЈА, ВРЕМЕ И ПАМЋЕЊЕ"
Дипломатска академија је, у складу са иницијативом издавачке куће "Клио", организовала
предавање Фернанда Катроге, португалског професора савремене историје и
историографије на Факултету уметности у Коимбри, поводом објављивања књиге
„Историја, време и памћење".
Ф. Катрога је нагласио значај и улогу историчара, историографије као ars memoria, као и
улогу сећања у настанку личних и друштвених идентитета, посебно политичког памћења.
„То је вечита борба историчара против заборава у било ком времену и било ком друштву.
Историчар током истраживања докумената и историјске грађе, мора да има уговор са
истином и да настоји да дође до највеће могуће истине. Историчар мора да буде глас
прошлости јер живимо у друштвима која потхрањују амнезију, и то нас доводи до концепта
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кризе памћења, кризе проживљеног времена. Познавање прошлости је основна
претпоставка да се разуме садашњост и промени будућност" – рекао је аутор.
9. април 2012.
СТУДЕНТИ АМЕРИЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТА ИЗ БРИСЕЛА ГОСТИ ДИПЛОМАТСКЕ
АКАДЕМИЈЕ МИНИСТАРСТВА СПОЉНИХ ПОСЛОВА Р. СРБИЈЕ
Дипломатска академија је била домаћин студентима треће и четврте године Америчког
универзитета из Брисела. Том приликом организовано је предавање о спољнополитичким
приоритетима Републике Србије, о њеним односима са ЕУ и НАТО, као и о актуелној
ситуацији на КиМ.
Након уводне речи амбасадора Божина Николића, предавање је одржао амбасадор
Душко Лопандић, помоћник министра за Европску унију.
Студенти Америчког универзитета имали су могућност да се упознају са актуелним
стањем у односима између Републике Србије и Европске уније, о активностима у домену
евроатлантских интеграција, као и са хронологијом догађаја и преговарачког процеса о
статусу наше покрајине Косова и Метохије.
24. март 2012.
ПРЕДСТАВЉЕНЕ АКТИВНОСТИ ДИПЛОМАТСКЕ АКАДЕМИЈЕ НА ПРВОМ
САСТАНКУ ДИПЛОМАТСКИХ АКАДЕМИЈА И ИНСТИТУТА ЗЕМАЉА ЧЛАНИЦА И
ПОСМАТРАЧА ФРАНКОФОНИЈЕ У ПАРИЗУ
У Паризу је од 21. марта до 24. марта 2012. године одржан Први састанак директора
дипломатских академија и института земаља чланица и посматрача Међународне
организације франкофоније. На овом скупу, у чијем раду су учествовали представници из
60 земаља, амбасадор Божин Николић је, представљајући активности Дипломатске
академије Министарства, упутио позив директорима академија земаља чланица
Франкофоније за 41. састанак Међународног форума за дипломатско образовање
(ИФДТ), који ће се одржати 2013. године у Бечу и Београду. У складу са тим, он је том
приликом нагласио да ће овај састанак, сходно договору са представником
коорганизатора - Бечком дипломатском академијом, бити посвећен стандардима
дипломатског образовања.
23. март 2012.
ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ДИПЛОМАТСКЕ АКАДЕМИЈЕ
„КОЧА ПОПОВИЋ" И НАЦИОНЛНЕ ШКОЛЕ ЗА ЈАВНУ УПРАВУ (l'ENA)
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Представници Дипломатске академије и Националне школе за јавну управу (l'ENA),
амбасадор Божин Николић и директор Бернард Буко, потписали су 23. марта 2012.
године у Паризу, Меморандум о сарадњи.
На основу овог Меморандума о сарадњи, две институције ће моћи активно да сарађују на
организацији специјалистичких курсева и семинара у области дипломатије и
међународних односа, посебно на плану стручног усавршавања дипломата и државних
службеника у области политике ЕУ.
Такође, уговорне стране ће, на реципрочној основи, моћи да размењују предаваче,
научне сараднике и дипломате у циљу унапређења њихових професионалних
квалификација.
http://www.amb-serbie.fr/index.php?page=news&amp;;lang=fr&amp;subaction=showfull&amp;i
d=1332848720
13. март 2012.
ПРЕДАВАЊЕ „НОРВЕШКА САРАДЊА СА НАТО И ЕУ"
Мона Јуел, начелница Сектора за безбедносну политику Министарства спољних послова
К. Норвешке, одржала предавање полазницима Дипломатске академије о сарадњи
Норвешке са безбедносним структурама НАТО и ЕУ, као и актуелним глобалним
безбедносним проблемима.
М. Јуел је ангажовање своје земље унутар НАТО и ЕУ оценила кључним за националну
безбедност Норвешке и унапређење регионалне и глобалне безбедности. У том циљу,
истакла је потребу интензивирања сарадње између безбедносних структура НАТО и ЕУ,
посебно у условима економске кризе када се очекује ефикасније деловање међународних
организација у области безбедности. На многа питања полазника о савременим
безбедносним изазовима, претњама и ризицима, М. Јуел је дала осврт на однос
међународне заједнице према блискоисточном питању, нуклеарној пролиферацији, као и
улози норвешких снага у мировној мисији ЕУ на Косову и Метохији.
13. март 2012.
СВЕЧАНА ДОДЕЛА ДИПЛОМА ПОЛАЗНИЦИМА ДИПЛОМАТСКЕ АКАДЕМИЈЕ
ГЕНЕРАЦИЈЕ 2010/2011
У организацији Дипломатске академије министар спољних послова Вук Јеремић, након
поздравног обраћања амб. Божина Николића, честитао је генерацији 2010/2011
полазника на постигнутом успеху и уручио им дипломе о завршеном Основном програму
дипломатске обуке.
МСП Јеремић је, том приликом, истакао да Србија има јасан циљ и приоритете, а да ће
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пут којим је одлучила да корача бити пун препрека и неизвесности. "Неки од највиталнијих
државних интереса су у овом тренутку угрожени и то на начин на који то није угрожено у
многим земљама света", рекао је Јеремић, приликом доделе диплома у Министарству
спољних послова.
Министар је изразио уверење да ће ти изазови бити решавани "стрпљиво, пажљиво, са
много дипломатске умешности, енергије, снаге уверења и чврстине принципа", као и да је
будућност Србије у том смислу светла. Министар Јеремић је додао да је ово време
најдинамичнијих промена у међународним односима и да никада као данас држава и
дипломатија нису имале улогу у економији једне државе.
"Економска дипломатија је важнија него икад и од начина на који ћете позвати и
заинтересовати инвеститоре и друге чиниоце у глобалном економском животу зависиће
да ли ће бити просперитета и којом брзином и у ком правцу ће наставити да иде земља",
истакао је МСП В. Јеремић.
Министар је рекао да мале земље као што је Србија могу бити велики добитници или
губитници промена, а да ће начин на који се постави у оваквим тренуцима у многоме
одредити будућност читавих генерација. (Бета) (линк фото)
12. и 13. март 2012.
СЕМИНАР „ЕВРОПСКЕ ПРЕГОВАРАЧКЕ ВЕШТИНЕ"
Дипломатска академија је у сарадњи са Бечком дипломатском академијом организовала
одржавање семинара „Европске преговарачке вештине". Семинар је одржан у оквиру
тематског циклуса "Перспективе европских интеграција" који је договорен са аустријским
партнерима.
Семинар је обухватио преговарање у ЕУ и његов утицај на процесе ЕУ са посебном
симулацијм поступка одлучивања на радним групама и радним телима Савета, које је
одржао уважени предавач Роб Будевијн из Холандије.
7. фебруар 2012.
ПРЕДАВАЊЕ "ЕВРОПА: СЛАБЉЕЊЕ ИЛИ ПОНОВНО РОЂЕЊЕ? ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА
2030. ГОДИНУ" (EU: DECLINE OR REBIRTH - TOWARDS 2030)
Дипломатска академија у сарадњи са Француским институтом у Београду организовала
предавање Николаса Тензера на тему "Европа : слабљење или поновно рођење?
Перспективе за 2030. годину".
Николас Тензер, уважени француски политиколог, полазницима Дипломатске академије
је говорио о будућности Европе и ЕУ, економском и политичком значају Европске уније,

7/8

Архива новости 2012.
уторак, 15. јануар 2013.

заједничким вредностима земаља чланица ЕУ. Посебно указао на значај геополитичког
положаја Европе, као и европског региона у промовисању истих вредности, идеја и
циљева у његовом будућем развоју.
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