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20. децембар 2013.
ПРЕДАВАЊЕ "ИНДОНЕЖАНСКА СПОЉНА ПОЛИТИКА У ВРЕМЕ ПРЕДСЕДНИКА
ЈУДОЈОНА"

Дипломатска академија je, у сарадњи са Амбасадом Индонезије у Београду,
организовала предавање специјалног госта из Кабинета председника Индонезије, др
Јајана Мулјана, на тему "Индонежанска спољна политика у време председника Јудојона".
Предавању су присуствовали запослени у Министарству, полазници Дипломатске
академије, студенти чланови омладинске невладине организације Генерација 21 и
представници из Института за међународну политику и привреду.

Након кратког уводног излагања Александре Ковач, руководиоца Дипломатске академије,
др Јајан Мулјана је говорио о савременим политичким и економским кретањима у
Индонезији и њеном геополитичком положају. У излагању је дао приказ
спољнополитичких приоритета у билатералној и мултилатералној сарадњи у време
председника Јудојона, од 2004. године до данас. Посебно је указао на значај улоге шефа
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државе у креирању и координацији спољне политике и спољнополитичких циљева,
сарадњи са земљама у региону, указујући на посебне активности Председника у оквиру
ASEAN, Г20, APEC, УН и других мултилатералних организација.
У завршном делу програма, амбасадор Р. Индонезије у Београду С. Самсон је присутнима
говорио о неким приоритетима и заједничким активностима у оквиру билатералне
сарадње Србије и Индонезије.
20. децембар 2013.
ОМЛАДИНСКА НЕВЛАДИНА ОРГАНИЗАЦИЈА "ГЕНЕРАЦИЈА 21" ПОСЕТИЛА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Студенти завршне године Факултета политичких наука и Правног факултета, чланови
омладинске невладине организације "Генерација 21", посетили су Министарство спољних
послова у оквиру неформалног образовног програма "Примењена дипломатија". Студенте
"Генерације 21" примила је државни секретар Министарства спољних послова др
Снежана Јанковић и упознала их са спољнополитичким приоритетима Републике Србије,
надлежностима и активностима Министарства спољних послова и специфичностима
дипломатске професије. Имали су прилике и да у разговору са руководиоцем
Дипломатске академије Александром Ковач чују више о могућностима обављања стручне
праксе у нашем Министарству и другим питањима из надлежности Академије.
Поред сусрета са представницима у МСП, студенти су посетили нашу сталну музејску
поставку "Два века модерне српске дипломатије" и присуствовали предавању специјалног
госта из Кабинета председника Индонезије, др Јајана Мулјана, на тему "Индонежанска
спољна политика у време Председника Јудојона".
9. децембар 2013. године
ПРЕДАВАЊЕ МИНИСТРА АЛЕКСАНДРА ВУЛИНА
Министар Владе Србије без портфеља задужен за Косово и Метохију Александар Вулин
је, у оквиру предмета „Међународни односи и спољна политика", одржао 9. децембра
2013. године предавање полазницима Дипломатске академије под насловом: „Србија и
питање Косова и Метохије". Говорећи о ситуацији на Косову и Метохији, он је, поред
осталог, нагласио да је држава Србија решена да у својој покрајини заштити националне
и државне интересе.
Функционисање институција Републике Србије на територији Аутономне покрајине
Косова и Метохије је од посебне важности, истакао је министар Вулин, и указао на значај
сарадње са међународним мисијама на Косову и Метохији на основу Резолуције Савета
безбедности број 1244, како би се створили услови да се живот Срба и неалбанских
заједница одвија нормално у свим значајним областима: образовање, здравство,
социјална политика, запошљавање, култура, инфраструктура, систем локалне самоуправе,
телекомуникације и енергетски систем и др. Министар Вулин се посебно осврнуо на
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актуелне догађаје на територији Косова и Метохије и истакао да је споразум у Бриселу
статусно неутралан и да је, након убедљиве победе кандидата Г.И. "Српска" на локалним
изборима формирање Заједнице српских општина велики предстојећи посао, који ће
омогућити заштиту српских националних интереса.
Предавању је присуствовало и руководство МСП.
3. децембар 2013.
ДОДЕЛА ДИПЛОМА ПОЛАЗНИЦИМА ДИПЛОМАТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Данас је у Министарству спољних послова уприличена већ традиционална церемонија
доделе диплома полазницима Дипломатске академије, који су током школске 2011/2012. и
2012/2013. успешно окончали програм дипломатске обуке и стручног усавршавања.
Министар спољних послова И. Мркић је у свом поздравном обраћању подсетио на
спољнополитичке оквире и циљеве који су значајни за предстојеће дипломатске и друге
задатке. Младим колегама је, такође, поручио да је образовање први корак у каријери и
да их на том путу чекају многобројни професионални изазови. Указао је на врлине нужне
за формирање личности једног дипломате и оценио да један од кључних услова за рад у
овој служби представља развијен „осећај колегијалног јединства и солидарности".
Министар Мркић је дипломцима упутио најсрдачније честитке и пожелео им све најбоље у
каријери, а потом уручио диплому најбољој полазници, Марини Никодијевић.
Међу укупно 115 полазника из обе генерације, који су окончали програм обуке, поред
службеника овог Министарства, налазе се и представници других државних ресора, из
којих се већ више од десет година уназад шаљу на усавршавање ради стицања знања и
вештина неопходних за обављање послова међународне сарадње у матичним кућама.
18. новембар 2013.
ПРЕДАВАЊЕ О ОДНОСИМА САД И ЕУ
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Проф. др Џером Шеридан, директор и професор међународних односа Америчког
универзитета – Одељења у Бриселу, одржао је полазницима Дипломатске академије
предавање о односима САД и ЕУ.
Током свог излагања, професор Шеридан се, поред осталог, посебно осврнуо на
билатералне односе САД и ЕУ, на њихове улоге у глобалним односима, безбедносном
окружењу и борби против тероризма, као и на питања европске безбедносне и
одбрамбене политике.
Након предавања професор Шеридан је одговарао на питања полазника и захвалио се
Дипломатској академији на успешно организованој посети Министарству спољних
послова. Предавању су присуствовали и студенти Америчког универзитета у Бриселу.
18. новембар 2013.
СТУДЕНТИ АМЕРИЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТА – ОДЕЉЕЊЕ У БРИСЕЛУ ПОСЕТИЛИ
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Помоћник министра спољних послова за билатералне односе Дамјан Јовић одржао је
студентима Америчког универзитета из Брисела предавање о спољнополитичким
приоритетима Републике Србије.
Током свог свеобухватног излагања, коме су присуствовали и полазници Дипломатске
академије,помоћник министра Д. Јовић се, поред осталог, посебно осврнуо на
отпочињање преговарачког процеса за приступање Србије ЕУ, преговарачки процес
Београда и Приштине, регионалну сарадњу и односе са суседним земљама, као и на
сарадњу са осталим земљама света.
Помоћник министра је посебно указао на значај приближавања ЕУ за целокупан развој
земље, на изазове који стоје на путу ка пуноправном чланству у погледу владавине права
(Aquis communautaire), поштовања људских права, као и на потребу заштите и очувања
српске културне баштине на Косову и Метохији. Нагласио је да је за државу Србију од
изузетног значаја очување споменика српске духовности и културе на Косову и Метохији,
од који се већи број налази на Унесковој Листи светске културне баштине.
Проф. др Џером Шеридан, директор и професор Америчког универзитета, је захвалио
помоћнику министра Д. Јовићу на изузетном предавању, као и на одговорима на више
питања студената Америчког универзитета.
1. август 2013.
СТУДЕНТИ NORTHEASTERN УНИВЕРЗИТЕТА ИЗ БОСТОНА ПОСЕТИЛИ
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Помоћник министра спољних послова Љубица Васић одржала је предавање на
Дипломатској академији Министарства спољних послова, на тему спољне и европске
политике Републике Србије студентима Northeastern универзитета из Бостона (САД) и
представницима Организације српских студената у иностранству.
У свом излагању помоћник министра Љ. Васић је говорила о спољнополитичким
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приоритетима Р. Србије у контексту процеса приступања Европској унији, регионалне
сарадње, као и сарадње са осталим земљама света.
Помоћник министра је посебно упознала студенте са детаљима везаним за отпочињање
преговора Србије за приступање ЕУ, укључујући и питања која су везана за
имплементацију Првог споразума о принципима нормализације односа Београда и
Приштине. Акценат је ставила на значај приближавања ЕУ за целокупан развој земље,
условима за чланство, реформским корацима и изазовима који стоје на путу ка чланству.
На интересовање студената помоћник министра Љ. Васић је одговорила на више питања
из домена спољнополитичких активности Министарства спољних послова и Републике
Србије.
24-26. АПРИЛ 2013.
ШЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ СЕМИНАР "EXCELLENCE IN DIPLOMACY"
Дипломатска академија Министарства спољних послова Републике Србије, у сарадњи са
Сектором за Европску унију, организовала је од 24. до 26. априла, у Београду 6.
међународни семинар за младе дипломате " Excellence in Diplomacy " (Изузетност у
дипломатији).
Овај међународни скуп, одржава се континуирано од 2008. године: Посвећен је
подстицању изузетности и новим трендовима у савременој дипломатији. На овогодишњем
семинару су разматране две теме: како се постаја изузетан дипломата и каква је
дипломатија потребна модерном свету..
Учесници су 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 14 европских земаља, укључујући и
дипломате из Амбасаде САД, Канаде, Француске и Руске Федерације у Београду.
Семинар је у име министра спољних послова г. Ивана Мркића, званично отворила
помоћник министра Љубица Васић. Учеснике су поздравили амбасадор Божин Николић,
руководилац Дипломатске академије, као и аташеи Марина Никодијевић и Вук
Вуксановић у својству представника најуспешнијих полазника овогодишње генерације
Дипломатске академије.
О дипломатији и специфичностима дипломатске професије, посебно о изузетности у
дипломатији говориле су уважене дипломате из земље и иностранства: Њ. Е. г. Патрик
Чајлд из Европске службе за спољне послове и Њ. Е. г. Армандо Варикјо, амбасадор
Републике Италије у Београду. Модератори првог стручног панела били су: г. Ранко
Вујачић, директор Дипломатске академије "Гавро Вуковић" Министарства вањских
послове и европских интеграција Црне Горе и мр Владимир Радуновић из Дипло
фондације из Женеве. У оквиру другог стручног панела "Каква је дипломатија потребна
модерном свету" говорили су: гђа. Пола Су Тиде, заменик шефа ОЕБС-а у Београду,
Борис Холовка, начелник Одељења за ОЕБС и СЕ, проф. др Елизабета Кардош-Капоњи
са Корвинус Универзитета из Будимпеште, проф. др Елизабета Ристановић са
Војно-медицинске академије у Београду и мр Владимир Радуновић из Дипло фондације
из Женеве. Модератори другог панела били су др Младен Андрлић, директор
Дипломатске академије Министарства вањских послове и европских интеграција
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Републике Хрватске и др Габор Чиге из Министарства спољних послова Мађарске.
Поводом 50. годишњице усвајања Бечке конзуларне конвенције (1963), о значају овог
међународног споразума говорио је Владимир Жутић.
Најбоље младе дипломате су активно учествовале у расправама о савременим кретањима
и изазовима у дипломатији у 21. веку. Учесницима је представљена идеја о Клубу
изузетних дипломата (Club of Diplomatic Excellence), коме је ове године приступило још 20
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 Љубица Васић и заменик градоначелника Татјана Пашић.
24 АПРИЛ 2013.
СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖEНА 50. ГОДИШЊИЦА БЕЧКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О КОНЗУЛАРНИМ
ОДНОСИМА
„Државе уговорнице ове конвенције, подсећајући да су, већ у давна времена,
успостављени конзуларни односи између народа, свесне циљева и начела Повеље УН о
сувереној једнакости држава, о очувању међународног мира и безбедности и о развоју
пријатељских односа међу народима ...", како се у преамбули наводи, потписале су
Конвенцију о конзуларним односима 24. априла 1963. године у Бечу.
Бечка Конвенција о конзуларним односима је изузетно значајан међународни документ од
посебне важности за свакодневно ангажовање на конзуларном плану. Дипломатска
академија је, у сарадњи са Сектором за конзуларне послове, Главним правним
саветником и Одељењем за међународноправне послове, на дан потписивања
Конвенције, 24. априла о.г., организовала пригодно предавање поводом обележавања
овог јубилеја. На свечаном скупу уваженим званицама су се обратили амбасадор Шани
Дермаку, помоћник министра спољних послова, проф. др Оливер Антић, главни правни
саветник, мр Наташа Калезић, начелник Одељења за међународноправне послове,
амбасадор у пензији проф. др Ђорђе Лопичић и министар саветник у пензији Радомир
Јергић.
20. март 2013.
ПОЛАЗНИЦИ ПРОГРАМА ГЕНЕРАЛШТАБНОГ УСАВРШАВАЊА ГОСТИ
МИНИСТАРСТВА СПОЉНИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Дипломатска академија је, сходно Програму Генералштабног усавршавања официра на
Војној академији у Београду, организовала радну посету Министарству спољних послова
за полазнике овог програма. Након поздравне речи амбасадора Божина Николића, током
обиласка изложбене поставке "200 година српске дипломатије", начелник Одељења за
суседне земље, амбасадор Милисав Пајић је одржао предавање о спољнополитичким
приоритетима Републике Србије и њеним односима са суседним земљама.
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