
Удружење за Уједињене нације Србије припрема десету, јубиларну међународну 
студентску конференцију "БЕОГРАДСКИ МЕЂУНАРОДНИ МОДЕЛ УЈЕДИЊЕНИХ 
НАЦИЈА - БИМУН 2013", која ће се одржати у Београду од 14. до 17. марта 2013. године. 
 
Након девет успешно организованих међународних конференција (2004-2012), БИМУН има 
велики углед међу успешним студентима и код значајних институција и међународних 
организација. БИМУН је постао једна од најпрестижнијих конференција Модела УН у 
Европи и окупља амбициозне студенте из целог света. 
 
БИМУН студентима пружа могућност да у пракси боље упознају актуелна међународна 
питања и начине њиховог решавања у оквиру УН, да примењују основна дипломатска 
начела, као и доприноси развијању њихових личних вештина (јавног наступа, преговарања, 
вођења дебате и постизања компромиса). 
Студенти преузимају улоге дипломата УН, представљају различите земље и расправљају о 
актуелним светским темама, у складу са процедуром УН. 
"БИМУН 2013" биће прилика за нова искуства, дипломатске дебате и повезивање младих 
лидера из Србије и других земаља. Радни језик БИМУН конференције је енглески. 
 
"Београдски међународни модел Уједињених нација - БИМУН 2013" (14-17.март 2013.) 
обухватиће симулације заседања следећих органа УН на наведене теме: 
- САВЕТ БЕЗБЕДНОСТИ: "Ситуација на граници Судан - Јужни Судан" 
- САВЕТ БЕЗБЕДНОСТИ Кризни комитет: "Замрзнути конфликти у региону Црног мора и јужног Кавказа" 
- ЕКОНОМСКИ И СОЦИЈАЛНИ САВЕТ: "Постизање циљева одрживог развоја - глобални изазов" 
- САВЕТ ЗА ЉУДСКА ПРАВА: "Људска права на Интернету" 
- УНЕСКО - Међувладин комитет за биоетику: "Међународна регулација људског клонирања" 
- БИМУН Јуниор - ГЕНЕРАЛНА СКУПШТИНА: "Опасност ширења нуклеарног оружја - ситуација у Ирану". 
 
На Конкурс за "БИМУН 2013" могу се пријавити студенти основних и постдипломских студија 
до 29 година, који добро знају енглески језик, уз обавезу да попуне Апликациони формулар са 
мотивационим писмом. Најбољи учесници по комитетима добиће новчану награду, а домаћи 
учесници биће номиновани за БИМУН делегације на другим Моделима УН. 
 
До сада је 1525 успешних студената учествовало на девет БИМУН конференција. 
Придружите се и планирајте учешће на "БИМУН 2013". 
РАНО ПРИЈАВЉИВАЊЕ је до 15. децембра 2012. године. 
ДРУГА ФАЗА пријављивања учесника биће до 25. јануара 2013. године. 
 
За више информација о конференцији "БИМУН 2013" и процедури пријаве за одређени 
комитет, посетите: www.bimun-unaserbia.org. 
Званична БИМУН страница на BIMUN Facebook: http://www.facebook.com/pages/Belgrade-
International-Model-United-Nations-B-I-M-U-N/136484779776775?sk=info. 
  
Организациони тим „БИМУН 2013“  
--- 
Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije - United Nations Association of Serbia 
Belgrade International Model United Nations - BIMUN 
Македонска 22, 11000 Београд, Република Србија; Website: www.bimun-unaserbia.org, 
E-mail: application@bimun-unaserbia.org, bimun.unaserbia@gmail.com 
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Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije priprema desetu, jubilarnu međunarodnu studentsku 
konferenciju „BEOGRADSKI MEĐUNARODNI MODEL UJEDINJENIH NACIJA – BIMUN 
2013“, koja će se održati u Beogradu od 14. do 17. marta 2013. godine. 
 
Nakon devet uspešno organizovanih međunarodnih konferencija (2004-2012), BIMUN ima veliki 
ugled među uspešnim studentima i kod značajnih institucija i međunarodnih organizacija. 
BIMUN je postao jedna od najprestižnijih konferencija Modela UN u Evropi i okuplja ambiciozne 
studente iz celog sveta. 
 
BIMUN studentima pruža mogućnost da u praksi bolje upoznaju aktuelna međunarodna pitanja i 
načine njihovog rešavanja u okviru UN, da primenjuju osnovna diplomatska načela, kao i 
doprinosi razvijanju njihovih ličnih veština (javnog nastupa, pregovaranja, vođenja debate i 
postizanja kompromisa). 
Studenti preuzimaju uloge diplomata UN, predstavljaju različite zemlje i raspravljaju o aktuelnim 
svetskim temama, u skladu sa procedurom UN. 
„BIMUN 2013“ biće prilika za nova iskustva, diplomatske debate i povezivanje mladih lidera iz 
Srbije i drugih zemalja. Radni jezik BIMUN konferencije je engleski. 
 
„Beogradski međunarodni model Ujedinjenih nacija - BIMUN 2013“ (14-17.mart 2013.) 
obuhvatiće simulacije zasedanja sledećih organa UN na navedene teme: 
- SAVET BEZBEDNOSTI: „Situacija na granici Sudan - Južni Sudan“ 
- SAVET BEZBEDNOSTI – Krizni komitet: „Zamrznuti konflikti u regionu Crnog mora i južnog Kavkaza“ 
- EKONOMSKI I SOCIJALNI SAVET (ECOSOC): „Postizanje ciljeva održivog razvoja - globalni izazov“ 
- SAVET ZA LJUDSKA PRAVA: „Ljudska prava na Internetu“ 
- UNESKO - Međuvladin komitet za bioetiku (IGBC): „Međunarodna regulacija ljudskog kloniranja“ 
- BIMUN Junior – GENERALNA SKUPŠTINA: „Opasnost širenja nuklearnog oružja - situacija u Iranu“. 
 
Na Konkurs za „BIMUN 2013“ mogu se prijaviti studenti osnovnih i postdiplomskih studija do 29 
godina, koji dobro znaju engleski jezik, uz obavezu da popune Aplikacioni formular sa 
motivacionim pismom. Najbolji učesnici po komitetima dobiće novčanu nagradu, a domaći 
učesnici biće nominovani za BIMUN delegacije na drugim Modelima UN. 
 
Do sada je 1525 uspešnih studenata učestvovalo na devet BIMUN konferencija. 
Pridružite se i planirajte učešće na "BIMUN 2013".  
RANO PRIJAVLJIVANJE je do 15. decembra 2012. godine. 
DRUGA FAZA prijavljivanja učesnika biće do 25. januara 2013. godine. 
 
Za više informacija o konferenciji „BIMUN 2013” i proceduri prijave za određeni komitet, posetite 
sajt: www.bimun-unaserbia.org .  
Zvanična BIMUN Facebook stranica: http://www.facebook.com/pages/Belgrade-International-
Model-United-Nations-B-I-M-U-N/136484779776775?sk=info. 
 
Organizacioni tim „BIMUN 2013“  
--- 
Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije - United Nations Association of Serbia 
Belgrade International Model United Nations - BIMUN 
Makedonska 22, 11000 Beograd, Republika Srbija; Website: www.bimun-unaserbia.org, 
E-mail: application@bimun-unaserbia.org, bimun.unaserbia@gmail.com 
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