Свечана додела диплома полазницима Дипломатске академије школске 2016/17. године
петак, 20. октобар 2017.

Први потпредседник Владе и министар спољних послова Републике Србије Ивица Дачић
пригодним говором отвориo je данас у Министарству спољних послова церемонију доделе
диплома полазницима Основног програма дипломатске обуке који је Дипломатска
академија организовала током 2016/2017. године и пожелео добродошлицу полазницима
нове генерације која ће се стручно усавршавати на Дипломатској академији
Министарства спољних послова.
У свом обраћању министар је истакао спољнополитичке циљеве и активности Републике
Србије у оквиру међународне сарадње на билатералном и мултилатералном плану, с
посебним акцентом на спољнополитичке приоритете попут пуноправног чланства Србије у
ЕУ, регионалне стабилности и безбедности, јачања добросуседских односа, као и
очување територијалног интегритета и целовитости земље.

У наставку следи интегрална верзија говора министра Дачића.
„Поштовани полазници Дипломатске академије,
Професори,
Колеге,
Велико ми је задовољство да се и ове године овако важним поводом обратим још једној
генерацији полазника који су успешно окончали обуку на Дипломатској академији
Министарства спољних послова за 2016/2017. годину.
Желим да вам честитам на оствареним резултатима, уверен да ћете знање и искуство које
сте овде стекли на одговарајући начин користити у даљем професионалном раду.
Посебно желим да кажем да је у генерацији свршених полазника програм обуке са
просечном оценом „10" завршио Горан Марковић из Министарства спољних послова.
Горану упућујем све честитке и похвале на оствареним резултатима и верујем, а и
очекујем, да ће своје знање на најбољи начин применити у пракси.
Овом приликом имам још једну изузетно пријатну дужност да новим полазницима пожелим
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добродошлицу, пуно успеха, и да им поручим да су им сва врата у овој кући, за свако
питање и дилему са којом се евентуално буду суочили, увек отворена.
Желим и овога пута да скренем пажњу да је дипломатски позив привилегија због нових
хоризоната које сваки дипломата досегне кроз ову професију путовањима, упознавањима
других држава, народа и култура, присуством свечаностима, пријемима... Међутим, то је
пре свега привилегија због чињенице да само малом броју одабраних може да припадне
та част да, управо са таквих позиција, какве пружа дипломатија, на најбољи начин покажу
колико воле своју земљу, како да презентују све њене предности и да на једнако добар
начин објасне и њене недостатке, водећи при том рачуна да у свакој ситуацији заштита
интереса отаџбине нема алтернативе.
Иако можда ово што сам рекао несумњиво има једну емотивну димензију, чињеница је да
сваки дипломата, и ја као министар, својим свакодневним радним ангажманом имамо ово
у виду када разговарамо са страним званичницима, учествујемо на међународним
састанцима, када се обраћамо на најважнијим међународним скуповима на којима јасно и
одлучно треба да кажемо шта је став Србије, шта она може, хоће и спремна је да уради на
међународном плану, али и да истакнемо да Србија има и „црвене линије" преко којих не
може да пређе.
Република Србија има јасно утврђене спољнополитичке приоритете које наша
дипломатија спроводи. Руковођени принципом очувања суверенитета и територијалног
интегритета и унутрашње стабилности, активно радимо на јачању билатералних односа са
свим земљама у свету, посебно дајући значај стабилизацији и унапређењу односа са
суседством, важним међународним партнерима, као што су Русија, Кина, САД, ЕУ и др. За
нас су итекако важни добри односи са земљама афричког континента, латиноамеричким
и арапским земљама. У том смислу, могу да вам кажем да сам се управо вратио из посете
Ираку, земљи која је била и остала важан партнер Србије, и у којој се на Србију и даље
гледа са великим поштовањем.
Желим да нагласим да је Србија спољном политиком коју води ојачала свој углед и значај
и на регионалном, и на европском, и на међународном плану. Својим постављањем и
активним деловањем у овом деликатном делу европског континента, као што је Западни
Балкан и Југоисточна Европа, и више пута потврђеним начинима како одговара на
изазове, којих на овим просторима, као што знате, свакодневно има на претек, успели смо
да Србију етаблирамо као поузданог и конструктивног партнера. То се види и у
перцепцији лидера најјачих светских сила о нама, али и на нашем путу уласка у ЕУ.
Као што вам је познато пуноправно чланство у ЕУ је један од наших најважнијих
спољнополитичких приоритета, што видимо и као снажан подстрек свеобухватним
реформама које спроводимо, али и подстрек нашем залагању за помирење, јачање
међусобног поверења и односе са другим државама на партнерским основама.
Знам да ћете о свему овоме што сам вам сада укратко изложио итекако детаљно и на
компетентном нивоу бити информисани и кроз програм који вам предстоји на
Дипломатској академији. Због тога ову прилику желим да искористим да се захвалим и
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свим досадашњим и будућим предавачима који ће вам приближити сва потребна знања и
информације важне и специфичне за дипломатску професију. Верујем, такође, да ће и
генерација нових полазника са ове Академије, и из ове наше куће, изаћи обогаћена новим
знањима и искуством.
Хвала вам свима још једном на пажњи и желим вам пуно среће и успеха."
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