ВЕЛИКИ УСПЕСИ КЛУБА ЗА УН НА МЕЂУНАРОДНИМ
КОНФЕРЕНЦИЈАМА

Делегација Клуба за Уједињене нације Правног факултета Универзитета у
Београду учествовала је на модел УН конференцији "Białystok Model United
Nations 2017", одржаној од 02. до 05. марта на Универзитету у Бјалистоку,
Пољској. Милена Николић, председница Клуба за УН преседавала је Саветом
за људска права. Сара Петровић, потпредседница Клуба за УН преседавала
је Међународним судом правде. Немања Безаревић, председник Одбора за
МУН и Михаило Марковић, бивши члан Надзорног одбора, преседавали су
Саветом за економска и социјална питања. Као део секретаријата
конференције, изучавали су теме, учествовали су у припреми материјала,
старали се о правилима процедуре и вођењу комитета. Чланови делегације
који су се нашли у улози делегата биле су Ана Реб и Сандра Живковић. С
поносом истичемо да је Сандра Живковић, председница Одбора за пријем
нових чланова, освојила награду за најбољег делегата у Међународном суду
правде, опробавши се у улози судије. На конференцији се говорило о
питањима институционалне дискриминације, о спору између САД и Мексика,
о циљевима одрживог развоја као и питањима глобализације. Чланови Клуба
су имали прилику да упознају колеге из Пољске, Русије, Украјине, Бугарске,
Кореје и других земаља. Клуб за УН је остварио успешну сарадњу са
Институтом младих дипломата из Бјалистока.

Клуб за Уједињене нације Правног факултета учествовао је по трећи пут на
БИМУН конференцији која повезује студенте престижних факултета
заинтересоване за међународно право, дипломатију и систем УН. "Belgrade
International Model United Nations" конференција је одржана од 15. до 19.
марта 2017. године у Дому Народне скупштине Републике Србије. Тема
овогодишње конференције била је: “Глобално управљање за 21. век”.
Чланови делегацијe, уједно и представници Клуба за УН на БИМУН-у, били
су: Сара Петровић, Ненад Владић, Милош Ранчић, Невена Маринчић, Милена
Дедић, Јована Малиновић, Невена Брацановић, Соња Баџа, Ђина Главчић
Костић, Катарина Ђерасимовић, Сања Петровић. Чланови Немања Безаревић,
Андреа Арсић, Милена Николић и Урош Анђелковић као део тима Удружења
за Уједињене нације Србије, учествовали су у вишемесечним припремама,
организацији и вођењу комитета. Немања Безаревић преседавао је Саветом
безбедности, Милена Николић била је асистент тима БИМУН пројекта, док су
Андреа Арсић и Урош Анђелковић преседавали Саветом за људска права.
Посебно смо поносни што је Невена Брацановић освојила награду за
најбољег делегата у Савету безбедности. Чланови Клуба су имали прилику
да упознају колеге из Сједињених Америчких држава, Холандије, Словеније,
Хрватске, Кореје и других земаља.

Председник Одбора за МУН Клуба за УН, Немања Безаревић преседавао је
Саветом безбедности као председник комитета на Моделу Уједињених
нација, у Стокхолму, Шведска од 10. до 13. новембра 2016. године. На

поменутој конференцији, Немања је имао прилику да води дебату о темама
као што су “Artic resource claim” где је задатак Савета безбедности био да
донесе резолуцију по питању војног присуства на Артику у циљу избегавања
могућег конфликта и „R2P- Intervention in the Caucasus” где је Савет
безбедности морао да постигне компромис по питању различитих интереса
земаља чланица у циљу успостављања дугорочног мира. Овом приликом,
Немања је представио активности Клуба за УН и остварио мноштво
контаката.

Делегација Клуба за Уједињене нације Правног факултета Универзитета у
Београду учествовала је на конференцији Београдски модел Европске уније
2016 (Belgrade Model of European Union 2016 - BEUM), одржаној од 26. до 30.
октобра 2016. године у просторијама Скпштине града Београда и Економског
института у Београду. Сара Петровић, потпредседница Клуба за УН и члан
Клуба Милош Дамњановић, председавали су комитетом за симулацију
суђења Европског суда правде (European Court of Justice). Случај поменуте
симулације суђења био је задат је у оквирима интернет права, медијског
права, права на заштиту приватних података, слободе изражавања као и
“права да будеш заборављен” (Right to be Forgotten). Задатак делегата, који
су били подељени на две супарничке стране и судије, био је да изнесе
прелиминарно мишљење у вези са датим случајем (Тhe Reference for a
Preliminary Ruling – Right to be Forgotten). Као део организационог тима
Конференције, изучавали су теме, учествовали у припреми материјала,
старали се о правилима процедуре и вођењу комитета. Такође, имали су
прилику да размењују знања и друже се са успешним младим студентима из
Румуније, Македоније, Бугарске, Немачке, Турска, Грчке, Канаде и многих
других земаља.

