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СЛОВО  ИНТЕРВЈУ

Кичинер, 28. децембар 2020.

ЗА МАГАЗИН СЛОВО ГОВОРИ ЊЕГОВА ЕКСЕЛЕНЦИЈА ДЕЈАН РАЛЕВИЋ, НОВИ    АМБАСАДОР РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У КАНАДИ

- Билатерална сарадња је традиционална, политички односи на нивоу који увек може 
бити виши и бољи, а наравно да га прате и одговарајући економски односи. Управо 
у те две области постоји простор за унапређење сарадње, али ја сматрам да је 
најважније да се гледа у будућност и сарадњу младих у области науке, истраживања 
и најновијих технологија, каже за СЛОВО његова екселенција Дејан Ралевић, нови 
амбасадор Републике Србије у Отави

ПОБОЉШАТИ САРАДЊУ
 МЛАДИХ НАУЧНИКА 
ИЗ СРБИЈЕ И КАНАДЕ

Позитивна динамика билатералних односа Србије и Канаде - његова екселенција Дејан Ралевић
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наставак на страни 18.

ЗА МАГАЗИН СЛОВО ГОВОРИ ЊЕГОВА ЕКСЕЛЕНЦИЈА ДЕЈАН РАЛЕВИЋ, НОВИ    АМБАСАДОР РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У КАНАДИ

Пише: 
Гордана ЛАКОВИЋ

Његова екселенција нови 
амбасадор Србије у кана-
ди Дејан Ралевић, радо 

се одазвао нашој молби да о бит-
ним питањима односа Републике 
Србије и Канаде говори за часопис 
СЛОВО.

n Ваша екселенцијо Ви сте 
пуних 18 година у свету ди-
пломатије, а именовање за ам-
басадора Републике Србије у 
Канади до сада је највећи иза-
зов у каријери. Сходно томе 
како теку Ваше дипломатске 
активности првих месеци на 
овом изузетно одговорном по-
ложају?

- Да, слажем се, јесте именовање 
за амбасадора изазов у дипломат-
ској каријери сваког дипломате, 
те и мени. Са друге стране, мени 
је била велика жеља да будем 
представник у Канади, што су пре-
познали и потврдили надлежни. 
Дипломатски посао је изазован и 
у земљи и иностранству, а ја као 
амбасадор имам највећу одговор-
ност – према држави коју пред-
стављам, као и према држави у 
којој сам представник. Досадашње 
активности, имајући у виду окол-
ности везане за пандемију, не иду 
очекиваном брзином или обимом, 
али је то управо „нова нормал-
ност“. Надам се да ће се ствари 
вратити на старо место, јер живот, 
па ни дипломатски, не може да 
стане. Управо сам на виртуелној 
церемонији 30. новембра предао 
акредитиве генералној гувернер-
ки Канаде чиме сам стекао пуни 
легитимитет у овој држави. 

n Канада и Србија имају раз-
вијену сарадњу у свим домени-
ма деловања. Шта ће бити фо-
кус у том смислу да се та добра 
сарадња одржи, наравно по 
могућности и побољша?

- Билатерална сарадња је тради-
ционална, политички односи на 
нивоу који увек може бити виши 
и бољи, а наравно да га прате и 
одговарајући економски односи. 

Управо у те две области постоји 
простор за унапређење сарадње, 
али ја сматрам да је најважније 
да се гледа у будућност и сарадњу 
младих у области науке, истражи-
вања и најновијих технологија. 
То је компаративна предност коју 
Србија има, а која је потребна сви-
ма, па и Канади. Са друге стра-
не, велики број наших грађана у 
Канади има значајно искуство у 
обим областима, радећи у канад-
ским компанијама, институција-
ма и установама, те би, заједно 
са канадским колегама, могли да 

размењују know-how, експертизу 
и знање са својим колегама у Ср-
бији. 

n Више од једног века Срби 
су угледни грађани Канаде и 
насељени су од Пацифика до 
Атлантика ове велике земље. 
Колико по Вашем мишљењу 
овдашњи Срби, а међу њима 
има изузетно утицајних људи 
у сваком погледу, могу помоћи 

Његова екселенција Дејан Ралевић испред зграде Амбасаде Републике 
Србије у Отави
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Републици Србији, да бржим 
корацима крене путем напрет-
ка? У том смислу да ли ћете 
разговарати са богатим Срби-
ма, а њих је у Канади велики 
број, да свој капитал улажу у 
Србију?

- У праву сте у вези са улогом срп-
ске дијаспоре у развоју матице. То 
одавно посматрам и анализирам и 
сматрам да тзв. „етничко инвести-
рање“ има своје место у сарадњи 

дијаспоре и Србије. Увек га је било, 
као што ће га и бити. Мора се узети 
у обзир и чињеница да капитал сам 
проналази пут, тј. одлази тамо где 
ће моћи да оствари профит – то је 
увек полазна тачка. Капитал и ин-
вестиције грађана из наше дијас-
поре у матицу, одлазиће уколико 
су услови инвестирања и пословна 
клима врло атрактивни. Ја сам си-
гуран да се ситуација у последњим 
годинама у Србији доста поправи-
ла и да постоји позитиван помак у 
том смислу, те зато и упућујем по-
зив заинтересованим члановима 
дијаспоре. Инвестирање у Србију 
има два циља: први, да улагачу до-
несе очекивани профит и други, да 
омогући отварање нових радних 
места у матици и бољитак среди-

ни у коју је дошла инвестиција. У 
том смислу ће се сви осећати задо-
вољно – и финансијски и емотив-
но. Жеља да се помогне матици 
никада није ни престајала. Наши 
грађани у Канади и широм света 
већ дуго и предано помажу мати-
цу кроз хуманитарне активности 
које су јасно одвојено од овога што 
се зове пословно улагање. Места и 

начина има за све. Већ сам оства-
рио контакте са неким од наших 
најуспешнијих пословних људи, 
те верујем да свако од њих може 
да нађе интерес. Амбасада и ин-
ституције у земљи стоје на распо-
лагању сваком заинтересованом 
грађанину из наше дијаспоре, али 
и канадским приватним и прав-
ним лицима.

ЗНАЧАЈНЕ КАНАДСКЕ 
ИНВЕСТИЦИЈЕ У СРБИЈИ
n Каква је привредна размена 
Канаде и Србије?
- Као што је познато, првенствени 
интерес Канаде јесте што већа прив-
редна сарадња са САД. После тога је 
много празних места, па иду остали. 
У таквим условима, можемо да ка-
жемо да је наша привредна размена 
добра, заснована на трговинској раз-
мени, која показује раст из године у 
годину и достигла готово 65 милиона 
долара у 2019. Цифре и даље нису 
велике, али имају тренд раста. Јасно 
је да је пандемија много променила, 
па и привредну сарадњу. Канадске 
инвестиције су значајне у Србији, 
нарочито у области рударства и ге-
олошког истраживања, као и енер-
гетике (хидро-енергетски сектор), 
те пољопривредно-прехрамбеној 
индустрији. Више од 50 канадских 
компанија послује у Србији. Волео 
бих да дође још инвестиција које би 
имале позитиван утицај на перфор-
мансе српске привреде, на чему ћемо 
радити.

Фокус на унапређењу научне сарадње младих стручњака из Србије и 
Канаде-његова екселенција Дејан Ралевић
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n У највећем броју Срби у Ка-
нади окупљају се око Епархије 
канадске Српске православне 
цркве. Да ли ћете у том смислу 
остварити и сарадњу за Епар-
хијом канадском све у циљу 
бољег односа овдашњих Срба 
и матице Србије?

- Познато је да је за успешну са-
радњу Амбасаде са дијаспором 
у Канади, важна спона управо 
Епархија канадска СПЦ. Црква је, 
свима је јасно, апсолутно била стуб 
око кога се окупљала наша дијас-
пора, свеједно у ком периоду је 
долазила у Канаду. Желео бих да 
наши грађани прихватају и Амба-
саду своје матице на сличан начин. 
Црква ће наставити да одржава и 
јача духовност и идентит, али и 
дипломатско представништво слу-
жи да помогне промоцији иденти-
та нашег народа и нашег друштва 
у Канади. Имао сам срећу да, пред 
долазак на службу у Отаву, на ау-
дијенцији у Патријаршији добијем 
благослов Његове светости блаже-
нопочившег Патријарха Иринеја 
и то на његов 90. рођендан. Прве 
контакте сам већ остварио са Ње-
говим преосвештенством еписком 
Митрофаном, као и са јерејем 
Александром Грујичићем из паро-
хијске цркве у Отави. Надам се да 
ћу, чим прилике буду дозволиле, 
посетити и остале храмове СПЦ у 
Канади и упознати парохе и наше 
грађане широм Канаде.

n Какви су билатерални одно-
си Канаде и Србије, будући да 
је у савременим међународним 
односима измењен ред исто-
ријских величина, а Србија је 
тек 2006. отцепљењем Црне Горе 
постала независна држава?

- Билатерални односи имају по-
зитивну динамику последњих 
година, а као што сам рекао, еко-
номска сарадња и инвестиције 
представљају срж односа. Оче-
кујем да дође и до ревитализације 
политичког дијалога између Бео-
града и Отаве, као и до снажније 
сарадње на међународном плану. 
Србија, као кандидат за чланство 
у Европској унији, има велики ин-
терес да сарадњу са Канадом, као 
чланицом Г7 и Г20, подигне на нај-
виши могући ниво. Тачно је да се 
мењају традиционале историјске 
величине, али се зато успостављају 
нови односи који ће, природно, јед-
ног дана бити историјски. Важно 
је поменути да ће следећа година 

бити јубиларна у односима Србије 
и Канаде, јер ћемо обележити 80 
година од отварања нашег дипло-
матског представништва у Отави, 
што ћемо прославити - надам се у 
бољим условима.

n Срби су овде стизали из 
свих крајева бивше Југосла-
вије, па Вас у том смислу пи-
тамо да ли из Вашег делокруга 
рада имате утисак да сви они 
сматрају Србију као своју др-
жаву матицу, без обзира из ког 
краја Балкана су пошли у да-
леки свет?

- Дужност ми је да кажем да се 
Амбасада, првенствено, брине 
о заштити права и интереса др-
жављана Републике Србије. Са 
друге стране, национални је ин-
терес Србије, те и Амбасаде, да по-
маже и стара се о интересима при-
падника српског народа, свеједно 
одакле су дошли у Канаду. Важно 
је да се води рачуна о разлици из-
међу јавноправног статуса грађа-

на (држављанства), као једном 
основу за сарадњу, и етничком 
статусу грађана, што не мора увек 
бити повезано. Свеједно, интерес 
грађана је увек приоритет.

n Какву сарадњу очекујете са 
амбасадорима других земаља 
насталих из бивше Југославије?

- Већ сам успоставио добре кон-
такте и односе са свим дипломат-
ским представницима из региона и 
заиста се надам успешној сарадњи. 
Односи Канаде са државама из 
региона јесу засновани на односу 
према региону у целини и потреби 
јачања регионалне сарадње, ста-
билности и напретка у трансфор-
мацији друштава, али Канада има, 
потпуно природно, чвршће везе 
са партнерима у оквиру НАТО, а 
којих има у нашем региону, каже 
на крају разговора, специјално за 
СЛОВО, његова екселенција Дејан 
Ралевић, нови амбасадор Републи-
ке Србије у Отави. 

СЛОВО

ИМПРЕСИВНА ДИПЛОМАТСКА КАРИЈЕРА

Његова екселенција Дејан Ралевић, нови амбасадор Републике Србије у Канади, 
рођен је 6. децембра 1967. у Нишу. Дејан Ралевић је након основне и средње шко-

ле у Пироту, завршио Економски факултет у Београду. У својој досадашњој каријери 
обављао је велики број значајних функција, а на дужност амбасадора Србије у Канади 
одлази са позиције в.д. помоћника министра спољних послова – Сектор за ЕУ.
У својој дугогодишњој каријери овављао је многе функције.
Септембар 2020. - Амбасадор Републике Србије у Канади Септембар;
2019. - август 2020. в.д. помоћника министра, Сектор за ЕУ, амбасадор;
Мај 2018. – Септембар 2019. заменик помоћника министра, Сектор за ЕУ, амбасадор;
Децембар 2015. – Мај 2018. заменик помоћника министра, Сектор ѕа ЕУ, министар 
саветник;
Септембар 2011. – Децембар 2015. заменик амбасадора, Амбасада Републике Србије 
у Швајцарској, први саветник; 
Март 2011. – септембар 2011. заменик помоћника министра, Сектор ѕа ЕУ, министар 
саветник;
Април 2010. – март 2011. заменик помоћника министра, Сектор ѕа ЕУ, први саветник;
Јул 2008. – март 2010. начелник Одељења за секторске политике ЕУ, први саветник;
Април 2008. – јул 2008. Сектор за ЕУ, координатор, први секретар, унапређен у првог 
саветника (1. маја 2008);
Октобар 2005. – април 2008. Мисија Републике Србије при ЕУ у Белгији, први секретар;
Август 2005. – октобар 2005. Сектор за ЕУ, први секретар;
Август 2003. – август 2005. Амбасада СР Југославије/Србије и Црне Горе у Мароку, от-
правник послова а.и, први скеретар;
Јануар 2002. – август 2003. Сектор за билатералне односе, Одељење за економску 
билатералну сарадњу, први секретар;
Јануар 2002. Примљен у Савезно министарство иностраних послова СР Југославије, 
Београд;
Април 1994. – јануар 2002. Сектор набавке, увоз, Tigar АД, Пирот, Србија;
Април 1992 – април 1994. стажирање у приватним компанијама;
1987. – 1992. Универзитет у Београду, Економски факултет, Спољна и унутрашња тр-
говина, Београд, Србија; 
Септембар 1986. – септембар 1987. војни рок у СФРЈ;
1982. – 1986. Гимназија, природно-математички смер, програмер, Пирот, Србија.
Говори енглески, француски


