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УВОДНА РЕЧ
Велика је част што ми се пружила прилика да напишем неколико уводних речи за каталог посвећен
изложби „Београд – Тунис: век пријатељства“, чија се организација ове године поклапа са стогодишњицом завршетка Првог светског рата.
Ово велико, тешко, али узбудљиво дело, прати путовање две пријатељске земље; то је плод темељног рада, који истиче заједничку историју, као и отворене односе између Туниса и бивше Југославије,
анимиране симболичким фигурама са обе стране, односно политичким лидерима који су дубоко обележили своју епоху.
Прво зближавање између Туниса и Србије настало је током периода краљевстава; за време Првог
светског рата Тунис је великодушно примио десетине хиљада српских војника, пристиглих у невољи на
обале Медитерана. У знак сећања на душе мученика ове пријатељске земље, Тунис брижљиво чува њихове посмртне остатке на гробљима у Бизерти и Мензел Бургиби.
Од тада, сарадња на свим пољима доводи до приближавања два народа и отвара нове перспективе. Без обзира на тешкоће које обележавају пут ка модерности, разумевање и међусобна подршка нису
недостајали захваљујући личној посвећености двојице лидера, туниског председника Хабиба Бургибе и
југословенског председника Јосипа Броза Тита, који су допринели развоју једне независне, отворене и
солидарне идеологије, засноване на људским вредностима унутар Покрета несврстаних.
Поред политичке и економске димензије односа између Туниса и Србије, културна димензија је
неопходан алат за зближавање народа. А нарочито архива, чија је улога очување заједничког сећања на
обе земље. То ће оживети и обновити делатности које су обележиле нашу сарадњу у прошлости.
Најискреније се захваљујемо Архиву Југославије, на челу са директором г. Миланом Терзићем,
који није штедео труд како би се овековечила историја Туниса и бивше Југославије. Такође захваљујемо
Националном архиву Туниса и Архиву туниског Министарства иностраних послова на колосалном раду,
како би се реконструисало наше заједничко искуство.
Овај каталог представља сажети резиме изложбе „Београд – Тунис: век пријатељства“, а документа која садржи одражавају богатство и интензитет успешних односа.
Сејф Ала Режеб,
амбасадор Туниса у Србији
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PREFACE
C’est un grand honneur pour moi d’avoir l’opportunité de préfacer par ces quelques mots le catalogue
consacré à l’exposition « Belgrade-Tunis : un siècle d’amitié » dont l’organisation, cette année, coïncide avec le
100ème anniversaire de la fin de la Première Guerre Mondiale.
Cette grande œuvre difficile mais passionnante retrace le parcours de deux pays amis ; c’est le fruit d’un
travail minutieux qui a mis en valeur une Histoire commune ainsi que des relations ouvertes entre la Tunisie et
l’ex-Yougoslavie, animées par des figures emblématiques des deux côtés et défendues par des leaders politiques
qui ont profondément marqué leur époque.
Le premier rapprochement entre la Tunisie et la Serbie a pris naissance durant la période des royaumes ;
lors de la première Guerre Mondiale, la Tunisie a généreusement accueilli des dizaines de milliers de soldats
serbes arrivés en état de détresse sur les côtes de la Méditerranée. En mémoire aux âmes des martyrs de ce pays
ami, la Tunisie conserve soigneusement leurs corps dans les cimetières de Bizerte et de Menzel Bourguiba.
Depuis, une coopération dans tous les domaines rapproche les deux peuples et ouvre de nouvelles perspectives. Nonobstant les dures épreuves marquant la marche vers la modernité, l’entente et le soutien mutuel
n’ont jamais manqué grâce à l’engagement personnel des deux leaders le Président Tunisien Habib Bourguiba
et le Prédisent Yougoslave Josip Broz Tito qui ont contribué à l’essor d’une idéologie indépendante, ouverte,
solidaire empreinte de valeurs humaines au sein du Mouvement des Pays non alignés.
Outre la dimension politique et économique des relations entre la Tunisie et la Serbie, la dimension culturelle constitue un outil indispensable pour le rapprochement des peuples. Particulièrement les archives dont
le rôle est de préserver la mémoire commune des deux pays. Cela va raviver et faire revivre les actions qui ont
marqué notre coopération par le passé.
Nous adressons nos remerciements les plus sincères aux Archives de Yougoslavie ayant à sa tête, le Directeur M. Milan Terzic, qui ne cesse de déployer des efforts pour la perpétuation de l’histoire de la Tunisie et
de l’ex-Yougoslavie. Nous sommes aussi reconnaissants aux Archives Nationales de Tunisie et aux Archives du
Ministère tunisien des Affaires Etrangères pour l’œuvre colossale accomplie en vue de reconstruire un savoir
partagé.
Ce catalogue présente un résumé condensé de l’exposition “Belgrade-Tunis: un siècle d’amitié”; les documents qui y figurent reflètent la densité et l’intensité d’une relation fructueuse.
Seyf Allah Rejeb
Ambassadeur de Tunisie en Serbie
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БЕОГРАД – ТУНИС: ВЕК ПРИЈАТЕЉСТВА
Дипломатски односи од успостављања до данас
Богати и разноврсни дипломатски односи Југославије и Туниса – земаља које су несумњиво припадале сасвим различитим геополитичким, па и цивилизацијским сферама – значајно су допринели обликовању коначне физиономије Покрета несврстаности и дали снажан подстицај демонтирању одређених
проблематичних сегмената блоковски подељене и хладноратовски обојене међународне заједнице. Гледано из данашње перспективе, чини се да су дипломате и званичници из Београда и Туниса углавном
успели да током 60-годишњег раздобља успешне епопеје заједничког наступа унутар групе несврстаних
земаља изграде оптималну платформу билатералне сарадње у којој је форсирано све оно што их повезује, а у други план потискивано све оно што их раздваја. Негативна искуства везана за присне односе са појединим блоковским силама обликовала су њихов идентитет и субјективитет и доприносила неопходној
стабилности и евидентној присности у њиховом дипломатским односима. Опредељење обеју страна у
оквиру Покрета несврстаности на релативно умерен и избалансиран политички курс према Истоку и Западу, а касније према Северу и Југу – насупрот све бројнијој групацији „радикалних“ и екстремистички
настројених несврстаних земаља – упућивало их је на стално интензивирање и развијање свих могућих
модалитета политичке, економске, финансијске и културне сарадње. Такав тренд долазио је до изражаја
још у време када су покренуте прве званичне иницијативе у склопу размене дипломатских представника,
средином 50-их година прошлог века, па до данашњих дана. Упоредо са успостављењем блиских и испреплетаних веза у склопу редовне дипломатске комуникације и сусрета највиших државних руководилаца,
постепено се усталила и пракса сталне размене посета делегација на високом нивоу – партијских, парламентарних, привредних, синдикалних, културно-просветних, омладинских.
Додуше, током овог дугог временског раздобља много тога се променило, како на унутрашњем
државном плану, тако и у широј сфери међународних односа. Ранији биполарни систем међународних
односа је, распуштањем Варшавског пакта, у потпуности демонтиран. Југославија се распала, а Србија
као и још неке бивше републике са простора бивше СФРЈ, стекле су статус посматрача у Покрету несврстаности. Тај покрет, а самим тим и Тунис као његов пуноправан члан, тежиште своје активности сада
све више концентришу на економску проблематику и уже егзистенцијалне проблеме, чије решавање
подразумева тесну сарадњу и стрпљиве преговоре са индустријски развијеним земљама. Па, ипак, и у
тим новим условима, спољнополитичка преокупација дипломата из Београда и Туниса и њихова међународна стратегија, у одређеним сегментима су задржале неке раније садржајне одреднице. У томе, можда,
и лежи објашњење у погледу несмањеног интереса двеју земаља за свестраним и широким интензивирањем сарадње и за очувањем традиционално пријатељских односа, чије су чврсте темеље својевремено
поставили Тито и Бургиба.
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Признање Туниса и успостављање дипломатских односа
1956–1959
Одмах после проглашење независности Туниса, марта 1956, у Београду се актуелизовало питање
опортуности признања те северноафричке државе. Наиме, југословенске дипломате су у почетку биле у
недоумици, да ли би моментално признање могло изазвати негативну реакцију Француске, која је и даље
покушавала да у одређеним сегментима задржи контролу над овом својом бившом колонијом. С друге
стране, у Београду су била присутна одређена колебања по овом питању и због процене да ниједна социјалистичка земља неће у скорој будућности признати Тунис, а ни његовог лидера, монарха Бин Ламина.
Идеолошки разлози су, и у Београду и у Тунису, представљали извориште одређене резервисаности
према политици супротне стране и представљали разлог због кога су се дипломатски односи између две
земље у почетку развијали у релативно скромној размери. Тито је био резервисан према Бургибиној прозападној политици, а Бургиба је био резервисан према Југославији као комунистичкој држави.
Па, ипак, с обзиром да је управо у ово време један од спољнополитичких приоритета Југославије
представљао императив окупљања новоослобођених афро-азијских земаља у јединствен ванблоковски
покрет – поменута дилема је релативно брзо разрешена у Београду. Влада ФНРЈ је већ 13. јуна 1956.
упутила телеграм премијеру Хабибу Бургиби, у коме је званично признала независност и суверенитет
Туниса (Југославија је била прва социјалистичка земља која је признала Тунис). Убрзо после тога, током
августа, уследили су југословенско-туниски преговори у Паризу о успостављању дипломатских односа,
а децембра исте године постигнут је споразум о отварању мисија Југославије и Туниса у рангу посланства (с тим да ће се обе мисије налазити до даљег у Паризу).
У духу поменутог договора, фебруара 1957, југословенски амбасадор у Француској Алеш Беблер
предао је акредитивна писма туниском султану Бин Ламину у својству посланика и тиме постао први југословенски посланик у Тунису. Том приликом је срдачно примљен и водио је опсежне разговоре са тунижанским руководством. На Беблера је посебан утисак оставило то што му је премијер Бургиба рекао да би
било идеално када би Тунис могао да води исту политику какву воде Југославија и Индија. Ови разговори
су отворили нову фазу југословенско-туниских односа и представљали први корак у правцу успостављања
свестране политичке и економске сарадње. Већ током јуна исте године у посети Тунису боравила је југословенска делегација која је водила преговоре о будућим модалитетима билатералне привредне сарадње.
Пошто је то успешно окончано, закључен је и посебан трговински уговор између Југославије и Туниса. Југославија је била прва земља с којом је Тунис склопио овакав директни и платни билатерални споразум.
Када је 25. јула 1957, туниска скупштина укинула монархију и прогласила републику, а дотадашњи
председник владе, Хабиб Бургиба, преузео функцију председника државе – Тито је био међу првима који су му тим поводом упутили срдачне честитке. Управо у то време, у лето 1957, туниски амбасадор у
Француској Мохамед Масмуди (Mohamed Masmoudi), допутовао је у Југославију и предао своје акредитиве. Седишта посланстава Туниса и Југославије већ током наредне године премештена су из Париза у
Београд, односно из Париза у Тунис, а новембра 1959, ниво дипломатских представништава је подигнут
на ранг амбасада.
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Дипломатски контакти и политичка сарадња Југославије и Туниса у време одржавања
првих самита несврстаних и првих званичних сусрета Тита и Бургибе
1960–1970
Током времена које је наступило непосредно после успостављања редовних дипломатских односа
између Југославије и Туниса, постепено долази до коначне и дефинитивне оријентације обеју земаља
на политику несврставања и њиховог све ангажованијег прилаза разради заједничке платформе синхронизованог и континуираног наступа несврстаних земаља на заседањима Генералне скупштине УН и
у широј сфери међународних односа. У том контексту од посебног значаја су били директни лични
контакти Тита и Бургибе уприличени током посете југословенског председника Тунису, априла 1961. и
узвратне посете туниског председника Београду, марта/априла 1965, али и сусрети и разговори двојице
државника на самитима несврстаних земаља у Београду, септембра 1961. и Каиру, октобра 1964. Ти лични контакти лидера држава које су се определиле за сличан концепт спољне политике, представљали су
најбољи начин за њихово боље међусобно упознавање и усаглашавање ставова о кључним међународним питањима. Крупан додатни подстицај у том склопу била је интензивна и садржајна лична преписка
двојице председника. Тако се постепено обликовала и свест о постојању сличних интереса и тежњи
Југославије и Туниса у блоковски подељеној међународној заједници и о потреби њиховог заједничког
активнијег наступа у циљу иницирања организоване заједничке акције ванблоковских држава у међународним односима.
Иако је Бургиба, током првог сусрета са Титом у Тунису, испољавао крупне резерве по питању
сврсисходности одржавања првог самита несврстаних земаља у Београду, касније се, ипак, одлучио да
присуствује том скупу. Јединствена оштра осуда крвавог обрачуна француских трупа са Тунижанима у
Бизерти, изречена од свих учесника тог самита и њихова солидарност у склопу настојања да се предузму
превентивни акти како би се убудуће спречили овакви брутални акти и ескалација империјалне политике великих сила – оставили су снажан утисак на Бургибу. Од тада, он је постао важан Титов саборац у
кругу несврстаних.
Па, ипак, током 60-их година ставови Тита и Бургиба нису се увек поклапали када су у питању
кључни међународни проблеми. Будући да туниски званичници нису видели начин превладавања сопствених озбиљних економских проблема без тесне сарадње са Западом (првенствено са Француском и
САД) – нису ни испољавали спремност да безрезервно подрже Југославију и већину несврстаних земаља
у оштром наступу према САД због драматичне ескалације Вијетнамског рата после 1965. године и арапско-израелског рата 1967. Југословенским званичницима је посебно сметало отворено непријатељство
између Бургибе и Насера (главног Титовог партнера и пријатеља међу несврстаним земљама), узроковано Насеровим пропагирањем мегаломанског концепта „панарапске солидарности“ и „арапског уједињења“, чији би стожер био Египат. Туниске дипломате су, пак, приговарале својим југословенским колегама
што су Титови ставови о свим кључним међународним питањима били такорећи потпуно идентични или
врло слични као и ставови званичне Москве.
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Разлике у ставовима и повремене дипломатске несугласице нису представљале сметњу за очување врло стабилних политичких и економских односа између Југославије и Туниса. Те разлике су током
наредне деценије све мање долазиле до изражаја и биле су потискиване све израженијом подударношћу
ставова ових држава у склопу настојања да се превазиђу озбиљна искушења са којим се суочавао Покрет
несврстаности због све агресивнијег наступа мањег броја „радикалних“ и пролагерски настројених чланица те широке асоцијације.

Блискост ставова Југославије и Туниса у погледу кључних међународних питања
и делатности и устројства Покрета несврстаности
1971–1990
Током 70-их година долази до значајног интензивирања и дисперзивног ширења сфера дипломатске комуникације и политичке сарадње Југославије и Туниса. То је било време када долази до сталне
размене посета премијера, министара иностраних послова, али и министара других ресора, парламентарних, партијских и синдикалних делегација, студијских и културних организација, омладине и привредника, сусрета и разговора дипломата на заседањима Генералне скупштине УН и другим форумима светске
организације.
Додуше, током овог периода Тито и Бургиба се нису ни једном сусрели у Београду или Тунису,
нити показали већи интерес да наставе са праксом размене посета, карактеристичном за претходно раздобље. Али, изостанак ове врсте политичке комуникације врло су успешно и садржајно надокнадили
својим учесталим сусретима током самита несврстаних у Алжиру 1973, Коломбу 1976, Хавани 1979. и
богатом и интензивном личном преписком.
У мери у којој су се током ранијег периода испољавале одређене несугласице између југословенских и тунижанских дипломата и политичара око важних међународних питања – сада се испољава значајна подударност гледишта и релативна сагласност у ставовима. То се првенствено односило на дилему,
која је давала тон свим скуповима несврстаних током 70-их година, а тицала се односа према блоковима.
И Тито и Бургиба су били главни опоненти настојању кубанског лидера Фидела Кастра да се Покрет
несврстаности директно веже за Источни блок у духу тезе о „природном савезништву“ несврстаних и социјалистичких земаља. Поред тога, Тито и Бургиба су били и главни опоненти „радикализму“ у Покрету
несврстаности и оштро су се супротстављали настојањима да се кроз директну конфронтацију са западним силама разреши драматична криза у сфери међународних економских односа настала после више
узастопних повећања цена сирове нафте на светском тржишту. Двојица државника супротстављали су
се и искључивању Египта из Покрета несврстаности због сепаратних споразума са Израелом. Истовремено, у том контексту, супротстављали су се и форсирању примене несврсисходних антиизраелских и
антиамеричких мера. Одбацујући сваку могућност формирања крутих институционалних механизама
сарадње ванблоковских земаља и успостављања унутар Покрета несврстаности хијерархијских односа
– Тито и Бургиба су заједно допринели сталном унапређењу и обогаћивању демократских форми рада
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унутар тог покрета, у које су биле укључене све заинтересоване земље, а не само ужа група најекспониранијих чланица. Туниски председник је на свим самитима несврстаних истицао своје поштовање према
политици коју је водио Тито. На тај начин је наступао и током периода после Титове смрти. У том духу је
Титу одао признање и Бургибин наследник Бен Али (Zine El Abidine Ben Ali) на Самиту у Београду 1989,
уочи распада југословенске државе.

Дипломатски односи Београд – Тунис
1990–2017
Током деценије која је уследила после распада југословенске државе, а потом и увођења санкција
Уједињених нација СР Југославији 1992. године – дипломатски односи Београда и Туниса су се одвијали
на нивоу отправника послова. Ти односи су се у то време додатно искомпликовали због отварања бурне и
на моменте врло оштре дебате у Покрету несврстаности око опортуности и легитимитета југословенског
председавања покретом. Наиме, пошто је улогу председавајућег, после самита несврстаних у Београду
1989, преузела СФРЈ – актуелизовала се дилема: да ли ту функцију може и даље да врши новоформирана
СР Југославија (коју су чиниле Србија и Црна Гора). Поменута дилема разрешена је на Министарској
конференцији несврстаних у Џакарти 1992, где је донета одлука о суспензији југословенског чланства у
Покрету несврстаности. Функцију председавајућег преузела је Индонезија.
После окончања рата на просторима бивше СФРЈ, постепено долази до поновног оживљавања интереса званичника из Београда и Туниса за унапређењем међудржавне сарадње. У том духу, током 2002.
године ниво дипломатских представништава СР Југославије и Туниса подигнут је на ранг амбасада.
Овакав ниво дипломатских односа је задржан и у оквиру дипломатске комуникације између Туниса и
новоформиране Државне заједнице Србија и Црна Гора од 2003. до 2006, а потом и у оквиру сарадње са
Републиком Србијом после 2006.
Први сусрет високих званичника Србије и Туниса уприличен је током Конференције министара
спољних послова Покрета несврстаних, одржане 5. и 6. септембра 2011, у Београду, поводом обележавања 50-годишњице деловања ове широке међународне асоцијације. Том приликом, председник Републике
Србије Борис Тадић и министар спољних послова Вук Јеремић водили су разговоре са туниским министром иностраних послова Мохамедом Малди Кефијем (Mohamed Muldi Kefi).
Значајан моменат у склопу напора за унапређењем сарадње Србије и Туниса представљала је и
дводневна радна посета српског председника Томислава Николића Тунису, 5. и 6. марта 2014. и разговори које је он том приликом водио са туниским председником Монсефом Марзукијем (Mohamed Moncef
Marzouki). Посета је реализована у оквиру обележавања 100-годишњице почетка Првог светског рата.
После овог састанка потписано је неколико билатералних споразума између Србије и Туниса: Споразум
о трговинској и економској размени, Споразум о друмском превозу и транзиту људи и робе, Програм сарадње у области образовања, науке, културе и спорта за 2014–2016.
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Заинтересованост званичника из Београда и Туниса да билатералну сарадњу обогате и неформалним састанцима у оквиру међународних организација, посебно је дошла до изражаја током сусрета српског министра спољних послова Ивице Дачића са туниском министром иностраних послова Кемајес
Жинауијем (Khemaies Jhinaoui), током 71. заседања Генералне скупштине УН, у Њујорку, 24. септембра
2016. То је било време када долази до постепеног повећања билатералне трговинске размене и унапређења економске и културне сарадње.
И заиста, након 26 година од по следње по сете Србији туниског министра спољних по слова Кемајес Жинауи je био у званичној по сети Београду 14–15. децембра 2017. Том приликом су потписани
нови споразуми: Споразум о ваздушном саобраћају и Протокол о сарадњи између националних Библиотека двеју земаља, а ова по сета је дала нови импулс одно сима пријатељства и сарадње између две
земље.

Дипломатски представници Југославије / Србије у Тунису
Први дипломатски представник Југославије у Тунису био је Алеш Беблер. Он је акредитован у
рангу посланика средином децембра 1956. и своју функцију обављао је до јануара 1958. Заменио га је у
истом рангу Илија Топалоски, од 1958. до децембра 1959. Пошто су се две владе током децембра 1959.
договориле да ниво дипломатских представништава буде подигнут на ранг амбасада, Илија Топалоски је
током 1959–1960. обављао функцију амбасадора.
После Илије Топалоског, функцију амбасадора СФРЈ у Тунису су обављали: Милош Лаловић,
1960–1964; Нико Шилих, 1964–1967; Славољуб Петровић, 1967–1971; Драгомир Петровић, 1971–1975;
Берислав Бадурина, 1975–1977; Миодраг Крџић, 1977–1981; Антон Лах, 1981–1985; Луан Старова,
1985–1989; Неркез Арифхоџић, 1989–1992.
После распада југословенске државе, почетком 90-их година, функцију отправника послова у
Тунису су обављали: Слободан Раковић, 1992–1994; Братислав Крстић, 1994–1997 и Миленко Живуљ,
1997–2001.
Крајем 2001. године успостављени су дипломатски односи између Туниса и СР Југославије на нивоу амбасада. Први амбасадор у Тунису био је Момчило Бојовић. Он је ту функцију обављао од 2001. до
2003. године, а потом су амбасадори Државне заједнице Србија и Црна Гора/Србије у Тунису били: Милорад Јовановић, 2004–2009; Милица Чубрило Филиповић, 2010–2013 и на крају – Никола Лукић, који
је функцију амбасадора Србије у Тунису преузео 2014. године.

Дипломатски представници Туниса у Београду
Први дипломатски представник који је после стицања независности Туниса заступао новоформирану туниску владу у Југославији, био је Мохамед Масмуди (Mohamed Masmoudi). Он је на ту функцију
постављен у лето 1957. У својству опуномоћеног министра и изванредног посланика обављао је свој по-
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сао у посланству које је имало седиште у Паризу. Међутим, већ током наредне године био је смењен због
неслагања са Бургибом и његово место је остало упражњено све до јануара 1959.
Редовни дипломатски односи између Југославије и Туниса су успостављени фебруара 1958. отварањем југословенског посланства у Тунису и туниског у Београду. Почетком 1959. функцију посланика
преузео је Абделмелек Бергауји (Abdel Malek Bergaoui). Будући да је током 1959. ниво дипломатских
представништава подигнут на ранг амбасада, Абделмелек Бергауји је тада преузео функцију амбасадора
и у том својству заступао своју земљу све до 1964.
Од 1964. па до распада југословенске државе почетком 90-их година, функцију туниског амбасадора у Београду су обављали: Мамури Махмуд (Maamouri Mahmoud), 1964–1969; Хајдер Брахим (Hayder
Brahim), 1969–1971; Чакер Абделмаџид (Chaker Abdelmajid), 1971–1973; Сахбани Тајеб (Sahbani Taieb),
1973–1978; Шели Зухир (Chelli Zouhir), 1978–1983; Клиби Рида (Klibi Ridha), 1983–1987; Абдулах Рида
(Abdallah Ridha), 1987–1988; Шакер Мохамед (Chaker M’Hamed), 1988–1990; Рауф Саид (Raouf Said),
1990–1992.
У СР Југославији/Државној заједници Србија и Црна Гора амбасадори су били: Рида Тнани (Ridha
Tnani), 2002–2004. и Радуан Лариф (Radhouane Larif), 2004–2008.
Након распада југословенске државе, почетком 90-их година, функцију отправника послова у Београду вршили су Монсеф Шелби (Moncef Chelbi), 1992–1994; Абделвахед Заиби (Abdelwahed Zaïbi),
1994–1998. и Абделхамид Ераи (Abdelhamid Erraï), 1998–2002.
У Републици Србији функцију амбасадора су обављали: Хурија Фершиши (Houria Ferchichi),
2008–2011; Амар Бен Ламин (Ammar Ben Lamine), 2011–2013; Мажид Хамлауи (Majid Hamlaoui), 2013–
2015; Мохамед Бугамра (Mohamed Bougamra), 2015–2017. и од 2017. Сејф Ала Режеб (Seyf Allah Rejeb).
др Драган Богетић
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BELGRADE – TUNIS: UN SIECLE D ‘AMITIE
Les relations diplomatiques depuis leur établissement à ce jour
Les relations diplomatiques riches et diversifiées entre la Yougoslavie et la Tunisie – deux pays qui ont
appartenu à des sphères géopolitiques, civilisationnelles bien différentes – ont contribué de manière significative à la création du Mouvement des Non-alignés qui a marqué la communauté internationale divisée en blocs
durant la guerre froide. Les diplomates et les responsables de Belgrade et de Tunis sont parvenus, au cours de
la période de 60 ans de leur présence au sein du groupe des pays Non-alignés à fonder une plate-forme idéale
pour la coopération bilatérale. La stabilité de leurs relations diplomatiques et le rapprochement de leurs positions relatives aux diverses questions internationales ont façonné leurs identités.
L’engagement des deux parties dans le cadre du Mouvement des Non-alignés en faveur d’une politique
équilibrée (l’Est et l’Ouest) et plus tard (le Nord et le Sud) a favorisé l’intensification des relations, le développement continu et la coopération bilatréale sur le plan politique, économique et culturel.Cela fut à l’origine
des premières initiatives officielles d’échange de représentants diplomatiques, vers la moitié des années 50 du
XXème.
Parallèlement à l’établissement de liens étroits à travers une communication diplomatique régulière et des
rencontres entre les plus hauts responsables d’Etat, la pratique d’échange constant de visites de délégations de
haut niveau –politiques, parlementaires, économiques, syndicales, culturelles, d’éducation et de jeunes – a été
progressivement établie.
D’ailleurs, au cours de cette longue période, des changements ont été enregistrés aussi bien au niveau national des deux pays qu’ au niveau international. Suite à la dissolution du Pacte de Varsovie, l’ordre international
basé sur le bipolarisme a été dépassé. La Yougoslavie s’est désintégrée, et la Serbie, ainsi que certaines autres
Républiques de l’ex-RSFY, ont acquis le statut d’observateur au sein du Mouvement des Non-alignés. La Tunisie ainsi que ses partenaires en tant que membres à part entière ont focalisé leurs activités sur les problèmes
économiques et politiques, dont la solution requiert une coopération étroite et des négociations de longue haleine avec les puissances internationales.Dans cette nouvelle conjoncture, les politiques étrangères serbe et
tunisienne ont choisi la continuité en intensifiant leur coopération dans tous les domaines et en préservant leurs
relations d’amitié traditionnelle et solide instituées par les leaders Tito et Bourguiba.
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La reconnaissance de la Tunisie et l’établissement des relations diplomatiques
1956-1959
Immédiatement après la proclamation de l’indépendance de la Tunisie, en mars 1956, les diplomates yougoslaves avaient craint la réaction négative de la France qui tenait à ses intérêts dans son ancienne colonie.
De même, selon Belgrade aucun pays socialiste n’était disposé à reconnaître la Tunisie, ni son monarque, Lamine Bey. Les raisons idéologiques, aussi bien à Belgrade qu’à Tunis, étaient à l’origine d’une certaine réserve
réciproque quant à la politique de chacune des deux parties et constituaient la raison pour laquelle les relations
diplomatiques entre les deux pays étaient relativement modestes. Tito était réservé vis-à-vis de la politique prooccidentale de Bourguiba, et Bourguiba était réservé vis-à-vis de la Yougoslavie en tant que pays communiste.
Toutefois, et étant donné qu’à cette époque l’une des priorités de la politique étrangère de la Yougoslavie
était la nécessité de rassembler les pays afro-asiatiques nouvellement libérés en un mouvement unique et neutre, le dilemme mentionné a été rapidement résolu à Belgrade. Le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie (RFPY) a adressé dès le 13 juin 1956 un télégramme au Premier Ministre Habib
Bourguiba, faisant part de la reconnaissance officielle de l’indépendance et de la souveraineté de la Tunisie (la
Yougoslavie fut le premier pays socialiste à reconnaître la Tunisie). Peu après, au cours du mois d’août, les premières négociations yougoslavo-tunisiennes au sujet de l’établissement des relations diplomatiques ont eu lieu
à Paris, aboutissant en décembre de la même année, à un accord sur l’ouverture des Missions non-résidentes de
la Yougoslavie et de la Tunisie (de sorte que le siège des deux missions demeure à Paris jusqu’à nouvel ordre).
Dans l’esprit dudit accord, en février 1957, l’Ambassadeur yougoslave en France à l’époque, Aleš Bebler,
a remis ses Lettres de créance au monarque tunisien Lamine Bey en qualité d’émissaire et est devenu le premier
émissaire yougoslave en Tunisie où il a été chaleureusement accueilli. A cette occasion, Bebler a mené de longues discussions avec les plus hauts responsables tunisiens et a été particulièrement impressioné de l’idée du premier ministre Bourguiba qu’il serait idéal pour la Tunisie de pouvoir mener la même politique que la Yougoslavie
et l’Inde. Ces entretiens ont marqué le début d’une nouvelle étape dans les relations yougoslavo-tunisiennes et
constitué le premier pas vers l’établissement d’une coopération politique et économique dans tous les secteurs.
Dès le mois de juin 1957, une délégation yougoslave s’est rendue en Tunisie afin de mener des négociations
sur les moyens futurs de la coopération économique au niveau bilatéral. A l’issue de ces négociations réussies,
un accord commercial a été signé entre la Yougoslavie et la Tunisie. La Yougoslavie était le premier pays avec
lequel la Tunisie avait conclu un tel accord bilatéral de paiements directs.
Au lendemain de l’abolition de la monarchie en Tunisie et la Proclamation de la République le 25 juillet
1957, Tito était parmi les premiers à adresser à Bourguiba - assumant alors les fonctions de Chef d’Etat - un
message de félicitations. C’est justement au cours cette période, en été 1957, que l’ambassadeur de Tunisie en
France, Mohamed Masmoudi, s’était rendu en Yougoslavie et avait remis ses Lettres de créance en qualité d’Ambassadeur non-résident. Dès l’année suivante, les sièges des Missions de la Tunisie et de la Yougoslavie étaient
transférés de Paris à Belgrade et de Paris à Tunis, et en novembre 1959, le niveau des missions diplomatiques a
été élevé au rang d’ambassadeurs résidents.
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Les contacts diplomatiques et la coopération politique entre la Yougoslavie et la Tunisie
au cours des premiers Sommets des Non-alignés et les premières rencontres officielles
de Tito et Bourguiba (1960-1970)
Au cours de la période qui a suivi immédiatement l’établissement des relations diplomatiques entre la
Yougoslavie et la Tunisie, les deux pays ont peu à peu commencé à axer définitivement leurs orientations sur la
politique de non-alignement et à s’engager davantage dans l’élaboration d’une plate-forme commune visant une
participation synchronisée et continue des Pays Non-alignés aux sessions de l’Assemblée générale de l’ONU
et dans les conférences internationales. Dans ce contexte, les contacts personnels directs entre Tito et Bourguiba établis lors de leurs visites officielles rendues respectivement en Yougoslavie et en Tunisie (Tito en avril
1961, Bourguiba en mars / avril 1965), ainsi que leurs rencontres au cours des Sommets des Pays Non-alignés à
Belgrade, en septembre 1961, et au Caire, en octobre 1964, étaient d’une importance particulière. Ces contacts
personnels entre les leaders des deux Etats qui ont opté pour des principes similaires de la politique étrangère,
ont constitué le meilleur moyen d’harmoniser leurs points de vue sur les principales questions internationales.
C’est ainsi que s’est formée la conscience sur l’existence d’intérêts et de tendances similaires entre la Yougoslavie et la Tunisie au sein d’une communauté internationale divisée en blocs, ainsi que sur la nécessité d’activer
leur participation conjointe afin de favoriser une action commune de la part des pays non Alignés, au niveau des
relations internationales.
En dépit de ses grandes réserves quant à l’opportunité de la tenue du premier Sommet des Non-alignés
à Belgrade, Bourguiba avait décidé de participer à cette réunion. La condamnation, unanime et ferme, de la
France suite à la guerre de Bizerte, et la solidarité de tous les participants à ce Sommet dans le cadre des efforts
visant à prendre des mesures de prévention contre la brutalité de tels actes et l’escalade de la politique impériale
des grandes puissances, ont fortement impressionné Bourguiba qui, depuis, est devenu l’important camarade de
Tito au sein des Non-alignés.
Toutefois, au cours des années 60, les positions de Tito et de Bourguiba relatives aux problèmes internationaux majeurs n’étaient pas toujours convergentes. Les responsbales tunisiens ne voyaient pas la possibilité de
surmonter leurs propres difficultés économiques en dehors d’une coopération étroite avec l’Occident (en premier lieu avec la France et les USA) ;De même, ils ne manifestaient aucun intérêt à soutenir sans réserve la Yougoslavie et la plupart des pays Non-alignés dans leur forte opposition aux USA en raison de l’escalade dramatique
de la guerre du Vietnam après 1965 et de la guerre arabo-israélienne de 1967. Les responsables yougoslaves étaient particulièrement embarrassés par l’hostilité ouverte entre Bourguiba et Nasser (principal partenaire et ami de
Tito parmi les pays Non-alignés), causée par la propagation du concept mégalomane de « solidarité panarabe »,
dont le pilier était l’Egypte. En outre, les diplomates tunisiens reprochaient à leurs homologues yougoslaves
l’alignement des positions de Tito sur celles de Moscou.
Les divergences de positions et les désaccords diplomatiques occasionnels n’avaient entravé la stabilité
des relations politiques et économiques entre la Yougoslavie et la Tunisie. Au cours de la décennie suivante, ces
différences étaient devenues de moins en moins importantes et se sont dissipées par une meilleure confluence
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des positions entre les deux Etats dans le cadre des efforts visant à surmonter les défis auxquels faisait face le
Mouvement des Non-alignés en raison du comportement de plus en plus radical de certains pays.

La proximité des positions de la Yougoslavie et de la Tunisie au sujet des questions
internationales majeures et les activités et dispositifs du Mouvement des Non-alignés
1971-1990
Au cours des années 70, la coopération politique entre la Yougoslavie et la Tunisie a connu une importante intensification. Ce fut une période d’échange constant de visites des Premiers Ministres, des Ministres des
Affaires Etrangères, mais aussi d’autres Ministres, des parlementaires, des délégations de partis et syndicats,
des organisations d’études et de culture, de jeunesse et d’hommes d’affaires, et de rencontres et entretiens des
diplomates au cours des sessions de l’Assemblée générale de l’ONU et des conférences internationales.
D’ailleurs, au cours de cette période, l’absence d’échange de visites entre Tito et Bourguiba a été comblée
d’une manière significative par les rencontres fréquentes entre les deux Chefs d’Etat, lors des Sommets des
Non-alignés d’Alger en 1973, de Colombo en 1976, de La Havane en 1979, ainsi que par leurs correspondances
personnelles riches et intenses.
Contrairement à certaines divergences entre les diplomates et politiciens yougoslaves et tunisiens au sujet
d’importantes questions internationales qui ont marqué la période précédente, une nette convergence des positions et de concordance des points de vue s’est manifestée au cours des années 70. Cela concernait en premier lieu
le dilemme qui marquait les réunions des Non-alignés, en rapport avec les relations entre les deux blocs : Tito
et Bourguiba étaient les principaux adversaires des efforts de Castro visant à lier directement le Mouvement des
Non-alignés au bloc de l’Est dans l’esprit de la thèse sur « l’alliance naturelle » des Non-alignés et des pays socialistes. En outre, Tito et Bourguiba étaient les principaux antagonistes du « radicalisme » au sein du Mouvement
des Non-alignés et s’opposaient fortement aux tendances visant à résoudre, à travers la confrontation directe, la
crise dramatique au niveau des relations économiques internationales due à plusieurs augmentations successives du prix du pétrole brut sur le marché mondial. Les deux Chefs d’Etat s’opposaient également à l’exclusion
de l’Egypte du Mouvement des Non-alignés à cause de ses accords particuliers avec Israël. Parallèlement, dans
ce contexte, ils s’opposaient à la mise en œuvre forcée des mesures anti-israéliennes et anti-américaines inappropriées. Rejetant toute possibilité de formation de mécanismes institutionnels rigides de coopération entre
les pays en dehors des blocs permettant l’établissement de relations hiérarchiques au sein du Mouvement des
Non-alignés, Tito et Bourguiba ont contribué conjointement à la promotion permanente et à l’enrichissement
des formes démocratiques de travail au sein du Mouvement, dont faisaient partie tous les pays intéressés, pas
seulement le groupe restreint des membres les plus actifs. Au cours de tous les Sommets des Non-alignés, le
Président tunisien mettait en exergue son respect de la politique que menait Tito et il a maintenu cette position
au cours de la période succédant la mort de Tito. Dans cet esprit, le successeur de Bourguiba, Ben Ali (Zine El
Abidine) a rendu hommage à Tito au cours du Sommet de Belgrade en 1989, à la veille de la désintégration de
la Yougoslavie.
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Les relations diplomatiques Belgrade – Tunis
1990-2017
Au cours de la décennie qui a suivi la désintégration de l’Etat yougoslave, puis l’imposition des sanctions
des Nations Unies à la RF de Yougoslavie (1992), les relations diplomatiques entre Belgrade et Tunis ont baissé
au niveau de Chargés d’affaires. A l’époque, ces relations s’étaient davantage compliquées à cause de l’ouverture d’un débat turbulent et par moments très vif au sein du Mouvement des Non-alignés au sujet de l’opportunité
et de la légitimité de la présidence yougoslave du Mouvement. En effet, après que le rôle de Président en exercice fut assumé par la RSFY après le Sommet de Belgrade de 1989, la question sur la possibilité de la RF de
Yougoslavie, nouvellement formée (composée de la Serbie et du Monténégro), de continuer de présider le Mouvement, a refait surface. Cette question fut résolue à la Conférence ministérielle des Non-alignés de Jakarta en
1992, au cours de laquelle il a été décidé de suspendre l’adhésion yougoslave au Mouvement des Non-alignés.
L’Indonésie avait alors assuré la présidence du Mouvement.
Après la fin de la guerre en ex-RSFY, les responsables de Belgrade et de Tunis ont commencé progressivement à manifester de nouveau l’intérêt à promouvoir la coopération entre les deux Etats. A cet effet, au cours
de l’an 2002, le niveau des Missions diplomatiques de la RF de Yougoslavie et de la Tunisie a été élévé au rang
d’Ambassadeurs. Un tel niveau des relations diplomatiques a été maintenu même dans le cadre de l’échange
diplomatique entre la Tunisie et la Communauté d’Etats de Serbie et Monténégro, de 2003 à 2006, puis dans le
cadre de la coopération avec la République de Serbie après 2006.
La première rencontre entre les plus hauts responsables de la Serbie et de la Tunisie a eu lieu au cours de
la Conférence des Ministres des Affaires Etrangères du Mouvement des Non-alignés, les 5 et 6 septembre 2011
à Belgrade, à l’occasion de la célébration du 50ème anniversaire de la fondation de ce Mouvement. A cette occasion, le Président de la République, Boris Tadić, et le Ministre des Affaires Etrangères, Vuk Jeremić, s’étaient
entretenus avec le Ministre tunisien des Affaires Etrangères, Mohamed Mouldi Kéfi.
Un moment très important dans le cadre des efforts visant à promouvoir la coopération entre la Serbie
et la Tunisie a été sans aucun doute, la visite officielle de deux jours qu’avait effectuée en Tunisie, le Président
serbe Tomislav Nikolić, les 5 et 6 mars 2014, et son entretien à cette occasion avec le Président tunisien Mohamed Moncef Marzouki. Cette visite a été réalisée dans le cadre de la commémoration du 100ème anniversaire du
début de la Première Guerre mondiale. Suite à cette rencontre, plusieurs accords bilatéraux entre la Serbie et la
Tunisie ont été signés : l’Accord économique et commercial, l’Accord sur le transport routier et le transit des
personnes et des marchandises, et le Programme de coopération dans les domaines de l’éducation, des sciences,
de la culture et des sports pour la période 2014 – 2016.
L’intérêt des responsables de Belgrade et de Tunis à enrichir la coopération bilatérale par des rencontres
informelles dans le cadre des organisations internationales s’est notamment manifesté lors de la rencontre du
Ministre serbe des Affaires Etrangères, Ivica Dačić, avec le Ministre tunisien des Affaires Etrangères, Khemaïes
Jhinaoui, au cours de la 71ème session de l’Assemblée générale de l’ONU, le 24 septembre 2016 à New York.
C’est dans cette période que les échanges commerciaux bilatéraux et la coopération économique et culturelle
ont commencé à suivre une ligne ascendante.
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En effet, après 26 ans de la dernière visite qu’a effectuée un Ministre des Affaires Etrangères tunisien en
Serbie, M.Khemaies Jhinaoui s’est rendu en visite officielle à Belgrade les 14-15 décembre 2017. Cette visite
a permis de signer de nouveaux accords : l’Accord sur les services aériens, le Protocole de coopération entre
les Bibliothèques Nationales des deux pays et le renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les
deux pays.

Les représentants diplomatiques de la Yougoslavie / Serbie à Tunis
Le premier représentant diplomatique de la Yougoslavie à Tunis était Aleš Bebler. Il fut accrédité au rang
d’émissaire en mi-décembre 1956 et a exercé cette fonction jusqu’à janvier 1958. Il fut remplacé , de 1958 à
décembre 1959, par Ilija Topaloski. Et comme les deux Gouvernements s’étaient mis d’accord en 1959 pour
élever le niveau des Missions diplomatiques au niveau d’Ambassades, Ilija Topaloski avait exercé la fonction
d’Ambassadeur de 1959 à 1960.
Après Ilija Topaloski, la fonction d’Ambassadeur de la RSFY à Tunis était exercée par: Miloš Lalović,
1960–1964; Niko Šilih, 1964–1967; Slavoljub Petrović, 1967–1971; Dragomir Petrović, 1971–1975; Berislav
Badurina, 1975–1977; Miodrag Krdžić, 1977– 1981; Anton Lah, 1981–1985; Luan Starova, 1985–1989; Nerkez Arifhodžić, 1989–1992.
Suite à la désintégration de l’Etat yougoslave, au début des années 90, la fonction de Chargé d’Affaires
à Tunis a été exercée par: Slobodan Raković, 1992–1994; Bratislav Krstić, 1994–1997 et Milenko Živulj, 1997
– 2001.
Vers la fin de 2001, des relations diplomatiques au niveau d’Ambassades ont été rétablies entre la Tunisie
et la RF de Yougoslavie. Le premier Ambassadeur à Tunis était Momčilo Bojović. Il a exercé cette fonction de
2001 à 2003, puis les Ambassadeurs de la Communauté d’Etats de Serbie et Monténégro et de la Serbie étaient:
Milorad Jovanović, 2004–2009; Milica Čubrilo Filipović, 2010–2013 et enfin Nikola Lukić, qui est Ambassadeur de Serbie à Tunis depuis 2014.

Les représentants diplomatiques de la Tunisie à Belgrade
Le premier représentant diplomatique qui, après l’indépendance de la Tunisie, avait représenté le Gouvernement tunisien en Yougoslavie, était Mohamed Masmoudi. Il fut désigné à cette fonction en été 1957. En
qualité d’Ambassadeur non-résident, il exerçait sa fonction à partir de Paris.
Les relations diplomatiques régulières entre la Yougoslavie et la Tunisie ont été établies en février 1958
par l’ouverture de la Mission yougoslave à Tunis et de la Mission tunisienne à Belgrade. Début 1959, la fonction
d’émissaire fut exercée par Abdelmalek Bergaoui. Etant donné qu’ au cours de l’année 1959 le niveau des Missions diplomatiques a été élevé au rang d’Ambassades, Abdelmalek Bergaoui a représenté la Tunisie en qualité
d’Ambassadeur de 1959 jusqu’à 1964.
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De 1964 jusqu’à la désintégration de l’Etat yougoslave au début des années 90, la fonction d’Ambassadeur de Tunisie à Belgrade était exercée par: Mahmoud Maamouri, 1964–1969; Brahim Hayder, 1969–1971; Abdelmajid Chaker, 1971–1973; Taïeb Sahbani, 1973– 1978; Zouhir Chelli, 1978–1983; Ridha Klibi, 1983–1987;
Ridha Abdallah, 1987–1988; Mohamed Chaker, 1988–1990; Raouf Saïd, 1990–1992.
Suite à la désintégration de l’Etat Yougoslave, au début des années 90, la fonction de Chargé d’Affaires
à Belgrade a été exercée par: Moncef Chelbi, 1992-1994, Abdelwahed Zaîbi, 1994 - 1998 et Abdelhamid Erraî,
1998 – 2002.
Les Ambassadeurs en RF de Yougoslavie / Communauté d’Etats Serbie et Monténégro étaient les suivants: Ridha Tnani, 2002–2004 et Radhouane Larif, 2004 – 2008.
En République de Serbie, la fonction d’Ambassadeur était exercée par: Houria Ferchichi, 2008 – 2011;
Ammar Ben Lamine, 2011 – 2013; Majid Hamlaoui, 2013 – 2015, Mohamed Bougamra, 2015 – 2017 et, depuis
2017 Seyf-Allah Rejeb.
dr Dragan Bogetić
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Београд – Тунис / Belgrade – Tunis

Први контакти
Premiers contacts
1.

Ноте и преписка о оснивању војног гробља у Тунису, 1916.
Notes et correspondances relatives à la création d’un cimetière militaire à Tunis 1916.
Национални архив Туниса
Archives nationales de Tunisie
Српско војничко гробље у Мензел Бургиба, Тунис, 2017.
Фотографија, Центар за очување традиције и културе
„Термоелектране Никола Тесла“, Обреновац
Cimetière militaire serbe à Menzel Bourguiba, Tunisie, 2017
Photo, Centre pour la préservation de la tradition et de la culture
«Centrales thermales Nikola Tesla», Obrenovac

2.

Преписка упућена генералном резиденту Француске у Тунису о устоличењу новог реис-ул-улеме
у Београду, Париз, 8. јануар 1931.
Correspondance adressée au Résident Général de France à Tunis relative à l’intronisation du nouveau Reis-el-Uléma à Belgrade, Paris, le 08-01-1931.
Национални архив Туниса
Archives nationales de Tunisie

3.

Платни, француско-југословенски споразум, закључен 30. децембра 1939.
Accord de payement franco-yougoslave, conclu le 30 décembre 1939.
Национални архив Туниса
Archives nationales de Tunisie

4.

Објављивање беговског указа о ратификацији Платног споразума, 1. фебруар 1940.
Publication du décret beylical portant ratification de l’Accord de payement, le 1er février 1940.
Национални архив Туниса
Archives nationales de Tunisie
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Дипломатски односи
Les relations diplomatiques
Признање Туниса и успостављање
дипломатских односа
Reconnaissance de la Tunisie et établissement
des relations diplomatiques
5.

Саопштење Танјуга „Влада ФНРЈ признала Тунис и
Марокo“, о одлуци Владе Федеративне Народне Републике Југославије да призна Тунис и Мароко као независне и суверене државе, Београд, 13. јун 1956.
Communiqué de Tanjug, intitulé « Le Gouvernement de la
République Fédérative Populaire de Yougoslavie (RFPY) a
reconnu la Tunisie et le Maroc », au sujet de la décision du
Gouvernement de la RFPY de reconnaître la Tunisie et le Maroc en tant qu’Etats indépendants et souverains, Belgrade, le
13 juin 1956.
Политика, 13. јун 1956.
Politika, le 13 juin 1956

6.

Телеграм Срђана Прице, подсекретара у ДСИП-у ФНРЈ,
амбасадору ФНРЈ у Паризу Алешу Беблеру, да ступи у
контакт са представницима Туниса и Марока и изрази
спремност југословенске државе за успостављање редовних дипломатских односа и да предложи размену мисија
у рангу посланстава, Београд, 30. јул 1956.
Télégramme de Srđan Prica, Sous-secrétaire du Secrétariat
fédéral aux Affaires étrangères (MAE) de la RFPY, adressé à
l’Ambassadeur de la RFPY à Paris, Aleš Bebler, lui donnant
l’instruction de prendre contact avec les représentants de la
Tunisie et du Maroc en vue de leur exprimer le souhait de
l’Etat yougoslave d’établir des relations diplomatiques régulières et de proposer l’échange de Missions au niveau d’Ambassades, Belgrade, le 30 juillet 1956.

5

6

7
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МСП РС, ДА, ПА, 1956, ф-118, дос. 4
MAE RS, DA, PA, 1956, f-118, dossie 4
7.

Сагласност Туниса на југословенски предлог о успостављању југословенског дипломатског представништва и
именовању Алеша Беблера за опуномоћеног и изванредног министра, акредитованог у Тунису, Тунис, 12. децембар 1956.
Accord de la Tunisie sur la proposition yougoslave d’établir
une représentation diplomatique yougoslave et de nommer
M. Aleš Bebler en qualité de Ministre Plénipotentiaire et Extraordinaire accrédité à Tunis, Tunis, le 12-12-1956.
Национални архив Туниса
Archives nationales de Tunisie

8.

Нота Амбасаде Туниса у Паризу, Амбасади ФНРЈ у Паризу, у којој се извештава да је Влада Републике Тунис
прихватила номинацију Алеша Беблера за изванредног
посланика и опуномоћеног министра ФНРЈ у Тунису,
али да ће се са предајом акредитива сачекати два месеца, Париз, 14. децембар 1956.
Note de l’Ambassade de Tunisie à Paris, adressée à l’Ambassade de la RFPY à Paris, l’informant que le Gouvernement de
la République Tunisienne a accepté la nomination d’Aleš Bebler en qualité de Ministre Extraordinaire et Plénipotentiaire
de la RFPY à Tunis, mais qu’il devra attendre deux mois pour
remettre les Lettres de créance, Paris, le 14 décembre 1956.
МСП РС, ДА, ПА, 1956, ф-118, дос. 5
MAE RS, DA, PA, 1956, f-118, dos. 5

9.

Депеша Алеша Беблера, амбасадора ФНРЈ у Паризу,
Државном секретаријату за иностране послове, у којој
јавља да је Амбасада Републике Тунис у Паризу предложила да југословенски посланик преда акредитиве у
Тунису између 20. и 24. фебруара 1957. и моли да се припреме акредитиви, Париз, 9. фебруар 1957.

8-1

8-2
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11

Dépêche d’Aleš Bebler, Ambassadeur de la RFPY à Paris,
adressée au Secrétariat d’Etat aux Affaires étrangères, informant que l’Ambassade de la République Tunisienne à Paris a
proposé que le Ministre Plénipotentiaire yougoslave présente ses Lettres de créance à Tunis entre le 20 et le 24 février
1957, et demandant que lesdites Lettres soient préparées, Paris, le 9 février 1957.
МСП РС, ДА, ПА, 1957, ф-119, дос. 4
MAE RS, DA, PA, 1957, f-119, dos. 4
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10.

Писмо Хабиба Бургибе, премијера, председника Савета,
министра иностраних послова – председнику Владе Федеративне Народне Републике Југославије Јосипу Брозу
Титу, у којем га обавештава да је Влада Републике Тунис
одлучила да 20. марта 1957. обележи Прву годишњицу
независности Туниса и моли га да јави име личности која ће са југословенске стране присуствовати овој манифестацији, Тунис, 1. март 1957.
Lettre de Habib Bourguiba, Premier ministre, Président du
Conseil, Ministre des Affaires étrangères, au Président du
Gouvernement de la République Fédérative Populaire de
Yougoslavie (RFPY) Josip Broz Tito, par laquelle il l‘informe que le Gouvernement de la République Tunisienne a
décidé de marquer, le 20 mars 1957, le Premier anniversaire
de l‘indépendance de la Tunisie et le prie de lui communiquer le nom de la personnalité yougoslave qui assistera à cette
manifestation, Tunis, le 1er mars 1957.
МСП РС, ДА, ПА, 1957, ф-119, дос. 4
MAE RS, DA, PA, 1957, f-119, dos. 4

11.

Одлука Савезног извршног већа о отварању Посланства
ФНРЈ у Републици Тунис, Београд, 2. октобар 1957.
Décision du Conseil exécutif Fédéral sur l’ouverture de
l’Ambassade de la RFPY en République Tunisienne, Belgrade, le 2 octobre 1957.
АЈ-130-15-314
AY-130-15-314
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12.

13.

Извештај посланика ФНРЈ у Тунису Илије Топалоског
– Јожи Брилеју, државном подсекретару за иностране
послове, о разговору са туниским министром спољних
послова Садоком Мокадемом, који га је обавестио да је
туниска влада затражила агреман за свог посланика у Београду Абделмелек Бергауија, одлучила да отвори представништво у Београду и пошаље министра са сталним
боравком, Тунис, 8. јануар 1959.
Rapport de l’Ambassadeur de la RFPY à Tunis Ilija Topaloski, adressé à Jože Brilej, Sous-secrétaire des Affaires étrangères, sur son entretien avec le Ministre tunisien des Affaires
étrangères, Sadok Mokaddem, qui l’a informé que la partie
tunisienne a demandé l’agrément pour son Ambassadeur à
Belgrade, Abdelmalek Bergaoui, décidé d’ouvrir une Ambassade à Belgrade et d’y nommer un représentant résident, Tunis, le 8 janvier 1959.
МСП РС, ДА, ПА, 1959, ф-121, дос. 4
MAE RS, DA, PA, 1959, f-121, dos. 4

12-2

Садок Мокадем (Sadok Mokaddem), министар иностраних послова Републике Тунис (1957–1962).
Sadok Mokaddem, Ministre des Affaires étrangères de la
République Tunisienne (1957–1962).
фотографија, АЈ-377, ОЗФ-510
Photo, AY-377, Collection de photos-510

14.

Коча Поповић, државни секретар за иностране послове
ФНРЈ, 1953–1965.
Koča Popović, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères de
la RFPY, 1953–1965.
фотографија, АЈ-377, ОЗФ-510
Photo, AY-377, CP-510

15.

Забелешка о разговору државног секретара за иностране
послове Коче Поповића са послаником Туниса Абделме-
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леком Бергауијем. Посланик је пренео предлог туниске
владе о подизању посланстава на ранг амбасада и затражио агреман за себе као амбасадора; договорено је да се
предложи да се заједничка одлука о подизању посланстава на ранг амбасада објави 13. децембра 1957, Београд,
9. децембар 1959.
Procès-verbal de l’entretien du Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères Koča Popović avec le Ministre Plénipotentiaire de la Tunisie Abdelmalek Bergaoui, qui lui a fait part de
la proposition du Gouvernement tunisien d’élever les Missions au rang d’Ambassades et a demandé l’agrément pour
lui en qualité d’Ambassadeur. Il a été convenu de proposer
de publier la décision conjointe sur l’élévation des Missions
au rang d’Ambassades le 13 décembre 1957, Belgrade, le 9
décembre 1957.
МСП РС, ДА, ПА, 1959, ф-121, дос. 4
MAE RS, DA, PA,1959, f-121, dos. 4
16.

16

32

Саопштење о подизању Посланства ФНРЈ у Тунису и
Посланства Републике Тунис у ФНРЈ на ранг амбасада,
Београд, 13. децембар 1959.
Communiqué sur l’élévation au rang d’Ambassades de
la Mission de la RFPY en Tunisie et de la Mission de la
République Tunisienne en RFPY, Belgrade, le 13 décembre
1959.
Политика, 13. децембар 1959.
Politika, le 13 décembre 1959
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Дипломатски представници
Југославије / Србије у Тунису
Les représentants diplomatiques
de la Yougoslavie / Serbie en Tunisie
17.

Указ о постављењу др Алеша Беблера за изванредног посланика и опуномоћеног министра ФНРЈ у Републици
Тунис, Београд, 17. децембар 1956.
Décret portant nomination de Dr Aleš Bebler en qualité de
Ministre et Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la RFPY en République Tunisienne, Belgrade, le 17
décembre 1956.
АЈ, 837, V-1-а
AY, 837, V-1-а

18.

Алеш Беблер, изванредни посланик и опуномоћени министар ФНРЈ у Републици Тунис, 1956–1958.
Aleš Bebler, Ministre Extraordinaire et Plénipotentiaire de
la RFPY en République Tunisienne, 1956 - 1958.
фотографија, МСП РС, Збирка фотографија
Photo, MAE RS, Collection de photos

19.

17

Забелешка о разговору Алеша Беблера, изванредног посланика и опуномоћеног министра ФНРЈ у Републици
Тунис и амбасадора ФНРЈ у Француској са Хабибом Бургибом, председником Владе Туниса, 19. фебруар 1957.
Procès-verbal de l’entretien d’Aleš Bebler, Ministre Extraordinaire et Plénipotentiaire de la RFPY en République Tunisienne et de la RFPY en France avec Habib Bourguiba,
Président du Gouvernement tunisien, le 19 février 1957.
АЈ, 837 I-5-b/114-1
AY, 837 I-5-b/114-1
18
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20.

Указ о постављењу Илије Топалоског за изванредног и
опуномоћеног амбасадора ФНРЈ у Републици Тунис, Београд, 19. децембар 1959.
Décret portant nomination d’Ilija Topaloski en qualité
d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la
RFPY en République Tunisienne, Belgrade, le 19 décembre 1959.
АЈ, 837, V-1-а
AY, 837, V-1-a

21.

Агреман Туниса за именовање Илије Топалоског као
амбасадора Југославије у Тунису, Тунис, 26. децембар
1959.
Accord d’Agrément de la Tunisien quant à la nomination de
M. Ilija Topaloski, en qualité d’Ambassadeur de Yougoslavie à Tunis, Tunis, le 26-12-1959.
Национални архив Туниса
Archives nationales de Tunisie

22.

Копија акредитивних писама којима се Илија Топалоски
акредитује као амбасадор СФРЈ у Тунису, Београд, 28.
децембар 1959.
Copie des Lettres de créance accréditant M. Ilija Topaloski,
en qualité d’Ambassadeur de la RSFY à Tunis, Belgrade, le
28-12-1959.
Национални архив Туниса
Archives nationales de Tunisie

23.

Илија Топалоски, изванредни посланик и опуномоћени
министар ФНРЈ у Републици Тунис, 1956–1959. и изванредни и опуномоћени амбасадор ФНРЈ у Републици Тунис, 1959–1960.
Ilija Topaloski, Ministre Extraordinaire et Plénipotentiaire
de la RFPY en République Tunisienne, 1956-1959, et Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la RFPY en
République Tunisienne, 1959-1960.
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фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP
24.

Указ о опозиву Илије Топалоског и постављењу Милоша
Лаловића за изванредног и опуномоћеног амбасадора
ФНРЈ у Републици Тунис, Београд, 15. септембар 1960.
Décret portant rappel d’Ilija Topaloski et nomination de
Miloš Lalović en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et
Plénipotentiaire de la RFPY en République Tunisienne, Belgrade, le 15 décembre 1960.
АЈ, 837, V-1-a
AY, 837, V-1-a

25.

Милош Лаловић, изванредни и опуномоћени амбасадор
СФРЈ у Републици Тунис, 1960–1964.
Miloš Lalović, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la RFPY en République Tunisienne, 1960 – 1964.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP

26.

Нико Шилих, изванредни и опуномоћени амбасадор
СФРЈ у Републици Тунис, 1964–1967.
Niko Šilih, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire
de la RSFY (République Socialiste Fédérative de Yougoslavie) en République Tunisienne, 1964–1967.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP

27.

Указ о опозиву Ника Шилиха и постављењу Славољуба
Петровића за изванредног и опуномоћеног амбасадора
СФРЈ у Републици Тунис, Београд, 14. јул 1967.
Décret portant rappel de Niko Šilih et nomination de Slavoljub Petrović en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et

25
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Plénipotentiaire de la RSFY en République Tunisienne, Belgrade, le 14 juillet 1967.
АЈ, 837, V-1-а
AY, 837, V-1-a
28.

Амбасадор СФРЈ Славољуб Петровић предаје акредитивна писма Хабибу Бургиби, председнику Републике
Тунис, Тунис, август 1967.
L’ambassadeur de la RSFY Slavoljub Petrović remet les Lettres de créance au Président de la République Tunisienne,
Habib Bourguiba, Tunis, août 1967.
фотографија, Славољуб Ђера Петровић, Сећања
и записи борца и дипломате, Београд 2012.
Photo, Slavoljub Đera Petrović, MEMOIRES ET
DOSSIERS d’un combattant et diplomate, Belgrade, 2012

29.

Славољуб Петровић, изванредни и опуномоћени амбасадор СФРЈ у Републици Тунис, 1967–1971.
Slavoljub Petrović, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la RSFY en République Tunisienne, 1967 1971.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP

30.

Указ о опозиву Славољуба Петровића и постављењу Драгомира Петровића за изванредног и опуномоћеног амбасадора СФРЈ у Републици Тунис, Београд, 19. октобар
1971.
Décret portant rappel de Slavoljub Petrović et nomination de
Dragomir Petrović en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire
et Plénipotentiaire de la RSFY en République Tunisienne,
Belgrade, le 19 octobre 1971.
АЈ, 837, V-1-а
АY, 837, V-1-а
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31.

Драгомир Петровић, изванредни и опуномоћени амбасадор СФРЈ у Републици Тунис, 1971–1975.
Dragomir Petrović, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la RSFY en République Tunisienne, 1971 1975
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP

32.

Берислав Бадурина, изванредни и опуномоћени амбасадор СФРЈ у Републици Тунис, 1975–1977.
Berislav Badurina, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la RSFY en République Tunisienne, 1975 1977.
фотографија, АЈ, 377, ЗФ
Photo, AY-377, CP

33.

Указ о опозиву Берислава Бадурине и постављењу Миодрага Крџића за изванредног и опуномоћеног амбасадора СФРЈ у Републици Тунис, Београд, 13. септембар
1977.
Décret portant rappel de Berislav Badurina et nomination de
Miodrag Krdžić en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et
Plénipotentiaire de la RSFY en République Tunisienne, Belgrade, le 13 septembre 1977.
АЈ, 837, V-1-а
АY, 837, V-1-а

34.

33

Антон Лах, изванредни и опуномоћени амбасадор СФРЈ
у Републици Тунис, 1981–1985.
Anton Lah, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire
de la RSFY en République Tunisienne, 1981 - 1985.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP
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35.

Луан Старова, изванредни и опуномоћени амбасадор
СФРЈ у Републици Тунис, 1985–1989.
Luan Starova, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la RSFY en République Tunisienne, 1985 - 1989.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP

36.

Неркез Арифхоџић, изванредни и опуномоћени амбасадор СФРЈ и СРЈ у Републици Тунис, 1989–1992.
Nerkez Arifhodžić, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la RSFY et de la RFY (République Fédérale de
Yougoslavie) en République Tunisienne, 1989 - 1992
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP
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После распада југословенске државе, почетком 90-их година, функцију отправника послова у Тунису су обављали: Слободан Раковић, 1992–1994; Братислав Крстић,
1994–1997. и Миленко Живуљ, 1997–2001.
Крајем 2001. године успостављени су дипломатски односи између Туниса и СР Југославије на нивоу амбасада.
Први амбасадор у Тунису био је Момчило Бојовић.
Suite à la désintégration de l’Etat yougoslave, au début des
années 90, la fonction de Chargé d’Affaires à Tunis a été
exercée par: Slobodan Raković, 1992–1994; Bratislav Krstić, 1994–1997 et Milenko Živulj, 1997–2001.
Vers la fin de 2001, les relations diplomatiques au niveau
d’Ambassades ont été rétablies entre la Tunisie et la RF de
Yougoslavie. Le premier Ambassadeur à Tunis était Momčilo Bojović.
Момчило Бојовић, изванредни и опуномоћени амбасадор Савезне Републике Југославије у Републици Тунис,
2001– 2003.
Momčilo Bojović, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Fédérale de Yougoslavie (RFY)
en République Tunisienne, 2001–2003.
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фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP
38.

Милорад Јовановић, изванредни и опуномоћени амбасадор Србије и Црне Горе и Републике Србије у Републици
Тунис, 2004–2009.
Milorad Jovanović, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Serbie et Monténégro et de la Serbie en République Tunisienne, 2004–2009.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP

39.

Милица Филиповић Чубрило, изванредни и опуномоћени амбасадор Републике Србије у Републици Тунис,
2010– 2013.
Milica Filipović Čubrilo, Ambassadeur Extraordinaire et
Plénipotentiaire de la République de Serbie en République
Tunisienne, 2010–2013.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP

40.

Никола Лукић, изванредни и опуномоћени амбасадор Републике Србије у Републици Тунис, 2014 –
Nikola Lukić, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Serbie en République Tunisienne,
2014–
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP

41.

Поводом Дана примирја у Првом светском рату амбасадор Републике Србије у Тунису Никола Лукић положио
је 11. новембра 2014. венце у капели српског војничког
гробља у Бизерти и на меморијалу палим српским жртвама у Мензел Бургиби. Током састанка у седишту гувернатора Бизерте размотрена су питања обнове српских
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меморијала и постављања меморијалних плоча на предвиђеним местима у граду. Том приликом покренута је
идеја о братимљењу Бизерте и Ниша и Мензел Бургибе
са Бајином Баштом.
A l’occasion du Jour de l’Armistice de la Première Guerre
mondiale, l’Ambassadeur de la République de Serbie à Tunis,
Nikola Lukić, a déposé le 11 novembre 2014 des couronnes
de fleurs à la chapelle du Cimetière militaire serbe à Bizerte
et au Mémorial des victimes serbes à Menzel Bourguiba. Au
cours de la rencontre avec le Gouverneur de Bizerte ont été
évoquées les questions de la reconstruction des mémoriaux
serbes et de la mise en place de plaques commémoratives
dans les endroits prévus de la ville. L’idée du jumelage entre
Bizerte et Niš et entre Menzel Bourguiba et Bajina Bašta a
été initiée à cette occasion.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP
42.

Амбасада Републике Србије у Републици Тунис, 4, Rue
du Lac Majeur, 1053 – Les Berges du Lac, Tunis.
L’Ambassade de la République de Serbie en République Tunisienne, 4, Rue du Lac Majeur, 1053 – Les Berges du Lac,
Tunis.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP

Дипломатски представници Туниса
у Југославији / Србији
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Les représentants diplomatiques de la Tunisie
en Yougoslavie / Serbie
Први дипломатски представник који је после стицања
независности Туниса заступао новоформирану туниску
владу у Југославији, био је Мохамед Масмуди (Mohamed
40
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43.

44.

Masmoudi). Он је на ту функцију постављен у лето 1957.
У својству опуномоћеног министра и изванредног посланика, обављао је свој посао у посланству које је имало
седиште у Паризу. Међутим, већ током наредне године
био је смењен због неслагања са Бургибом и његово место је остало упражњено све до јануара 1959.
Le premier représentant diplomatique qui, après l’indépendance de la Tunisie, avait représenté le Gouvernement tunisien en Yougoslavie, était Mohamed Masmoudi. Il fut
désigné à cette fonction en été 1957. En qualité de Ministre
Extraordinaire et Plénipotentiaire, il exerçait sa fonction à
partir de Paris. Cependant, dès l’année suivante, il fut rappelé en raison de désaccords avec Bourguiba et son poste
demeura vacant jusqu’à janvier 1959.
Председник ФНРЈ Јосип Броз Тито и посланик Републике Тунис у ФНРЈ Мохамед Масмуди (1957–1958), са сарадницима, после предаје акредитива, Београд, 9. децембар 1957.
Le Président de la RFPY Josip Broz Tito et le Ministre Plénipotentiaire de la République Tunisienne en RFPY Mohamed
Masmoudi, 1957-1958, avec leurs collaborateurs, après la
présentation des Lettres de créance, Belgrade, le 9 décembre
1957.
фотографија, Музеј Југославије (МЈ), 1957_084_063
Photo, Musée de la Yougoslavie, (МY), 1957_084_063
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Забелешка о разговору председника ФНРЈ Јосипа Броза
Тита са послаником Републике Тунис у ФНРЈ Мoхaмeдом
Масмудијем, Бриони, 9. децембар 1957.
Procès-verbal de l’entretien du Président de la RFPY Josip
Broz Tito avec le Ministre Plénipotentiaire de la République Tunisienne en RFPY Mohamed Masmoudi, Brioni, le 9
décembre 1957.
АЈ-837-I-3-a/118/1
АY-837-I-3-a/118/1
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45.

46.

48
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Редовни дипломатски односи између Југославије и Туниса успостављени су фебруара 1958. отварањем југословенског посланства у Тунису и туниског у Београду.
Почетком 1959. функцију посланика преузео је Абделмелек Бергауји (Abdel Malek Bergaoui). Будући да је 1959.
године ниво дипломатских представништава подигнут
на ранг амбасада, Абделмелек Бергауји је тада преузео
функцију амбасадора и у том својству заступао своју земљу све до 1964.
Les relations diplomatiques régulières entre la Yougoslavie et la Tunisie ont été établies en février 1958 par l’ouverture de la Mission yougoslave à Tunis et de la Mission
tunisienne à Belgrade. Début 1959, la fonction d’émissaire
fut exercée par Abdelmalek Bergaoui. Etant donné qu’au cours de l’année 1959 le niveau des Missions diplomatiques
a été élevé au rang d’Ambassades, Abdelmalek Bergaoui a
représenté la Tunisie en qualité d’Ambassadeur de 1959 à
1964.
Абделмалек Бергауји (Abdelmalek Bergaoui), изванредни посланик и опуномоћени министар (1959–1960); изванредни и опуномоћени амбасадор Републике Тунис у
СФРЈ, 1960–1964.
Abdelmalek Bergaoui, Ministre Extraordinaire et Plénipotentiaire (1959 -1960); Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Tunisienne en RSFY, 1960 1964.
фотографија, МСП РС, Протокол
Photo, MAE RS, Protocole
Акредитивно писмо о постављењу Абделмалека Бергауија за амбасадора Републике Тунис у ФНРЈ, Тунис, 8.
фебруар 1960.
Lettres accréditant Abdelmalek Bergaoui en qualité d’Ambassadeur de la République Tunisienne en RFPY, Tunis, le 8
février 1960.
АЈ, К ПР V-1-б
АY, Cabinet du Président de la République V-1-б
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Mамури Махмуд (Mahmoud Maamouri), изванредни
и опуномоћени амбасадор Републике Тунис у СФРЈ,
1964–1969.
Mahmoud Maamouri, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Tunisienne en RSFY, 1964–
1969.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP

48.

Председник СФРЈ Јосип Броз Тито примио је новоакредитованог амбасадора Републике Тунис у СФРЈ Махмуда Мамурија, који му је предао акредитивна писма, Београд, 10. септембар 1964.
Le Président de la RSFY Josip Broz Tito a reçu l’Ambassadeur de la République Tunisienne en RSFY, Mahmoud Maamouri, qui lui a présenté les Lettres de créance, Belgrade, le
10 septembre 1964.
фотографија, МЈ, 1964_249_173
Photo, МY, 1964_249_173

49.

Хајдер Брахим (Hayder Brahim), изванредни и опуномоћени амбасадор Републике Тунис у СФРЈ, 1969–1971.
Hayder Brahim, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Tunisienne en RSFY, 1969–1971.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP

50.

Акредитивно писмо о постављењу Брахима Хајдера за
амбасадора Републике Тунис у СФРЈ, Тунис, 5. септембар 1969.
Lettres d’accréditation de Brahim Hayder en qualité d’Ambassadeur de la République Tunisienne en RSFY, Tunis, le 5
septembre 1969.
АЈ, 837, V-1-б
АY, 837, V-1-б
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51.

Абдел Маџид Чакер (Abdelmajid Chaker), изванредни
и опуномоћени амбасадор Републике Тунис у СФРЈ,
1971–1973.
Abdelmajid Chaker, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Tunisienne en RSFY, 1971–
1973.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP

52.

Акредитивно писмо о постављењу Абдел Маџид Чакера
за амбасадора Републике Тунис у СФРЈ, Тунис, 12. децембар 1970.
Lettres d’accréditation d’Adbelmajid Chaker en qualité
d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Tunisienne en RSFY, Tunis, le 12 décembre 1970.
АЈ, 837, V-1-б
АY, 837, V-1-б

53.

Tajeб Сахбани (Taïeb Sahbani), изванредни и опуномоћени амбасадор Републике Тунис у СФРЈ, 1973–1978.
Taïeb Sahbani, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Tunisienne en RSFY, 1973–1978.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP

54.

Акредитивно писмо о постављењу Тајебa Сахбанија за
амбасадора Републике Тунис у СФРЈ, Тунис, 31. јануар
1973.
Lettres d’accréditation de Taïeb Sahbani en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République
Tunisienne en RSFY, Tunis, le 31 janvier 1973.
АЈ, 837, V-1-б
АY, 837, V-1-б
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Зухир Шели (Zouhir Chelli), изванредни и опуномоћени
амбасадор Републике Тунис у СФРЈ, 1978–1983.
Zouhir Chelli, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Tunisienne en RSFY, 1978–1983.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP

56.

Указ о опозиву Тајеба Сахбанија, амбасадора Републике
Тунис у СФРЈ и акредитивно писмо о постављењу Зухира Шелија за амбасадора Републике Тунис у СФРЈ, Тунис, 28. септембар 1978.
Décret portant rappel de Taïeb Sahbani, Ambassadeur de la
République Tunisienne en RSFY et Lettres d’accréditation
de Zouheir Chelli en qualité d’Ambassadeur de la République Tunisienne en RSFY, Tunis, le 28 septembre 1978.
АЈ, КПР V-1-б
АY, Cabinet du Président de la République V-1-б

57.

Рида Клиби (Ridha Klibi), изванредни и опуномоћени амбасадор Републике Тунис у СФРЈ, 1983–1987.
Ridha Klibi, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire
de la République Tunisienne en RSFY, 1983–1987.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP

58.

Акредитивно писмо председника Републике Тунис Хабиба Бургибе о постављењу Ридe Клибија за изванредног
и опуномоћеног амбасадора Републике Тунис у СФРЈ,
Тунис, 16. септембар 1983.
Lettres de créance du Président de la République Tunisienne
Habib Bourguiba accréditant Ridha Klibi en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Tunisienne en RSFY, Tunis, le 16 septembre 1983.
AJ-803-517-19
AY-803-517-19
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59.

Рида Абдула (Ridha Abdallah), изванредни и опуномоћени амбасадор Републике Тунис у СФРЈ, 1987–1988.
Ridha Abdallah, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Tunisienne en RSFY, 1987–1988.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP

60.

Акредитивно писмо председника Републике Тунис Хабиба Бургибе о постављењу Риде Абдуле за изванредног
и опуномоћеног амбасадора Републике Тунис у СФРЈ,
Тунис, 10. фебруар 1987.
Lettres de créance du Président de la République Tunisienne Habib Bourguiba accréditant Ridha Abdallah en qualité
d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la
République Tunisienne en RSFY, Tunis, le 10 février 1987.
AJ-803-518-19
AY-803-518-19

61.

Мохамед Шакер (Mohamed Chaker), изванредни и опуномоћени амбасадор Републике Тунис у СФРЈ, 1988–1990.
Mohamed Chaker, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Tunisienne en RSFY, 1988–
1990.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP

62.

Рауф Саид (Raouf Saïd), изванредни и опуномоћени амбасадор Републике Тунис у СФРЈ и СРЈ, 1990–1992.
Raouf Saïd, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire
de la République Tunisienne en RSFY, 1990 - 1992.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP
После распада југословенске државе, почетком 90-их година, функцију отправника послова у Београду вршили
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63.

64.

су Монселф Шелби (Moncef Chelbi), 1992–1994; Абделвахед Заиби (Abdelwahed Zaïbi) и Абделхамид Ераи (Abdelhamid Erraï ), 1998–2002.
У СР Југославији / Државној заједници Србија и Црна
Гора амбасадори су били: Рида Тнани (Ridha Tnani),
2002–2004. и Радуан Лариф (Raduan Larif), 2004–2008.
Suite à la désintégration de l’Etat Yougoslave, au début des
années 90, la fonction de Chargé d’Affaires à Belgrade a été
exercée par: Moncef Chelbi, 1992–1994, Abdelwahed Zaîbi,
1994–1998 et Abdelhamid Erraî, 1998–2002.
Les Ambassadeurs en RF de Yougoslavie / Communauté
d’Etats Serbie et Monténégro étaient les suivants: Ridha Tnani, 2002–2004 et Radhouane Larif, 2004–2008.
Председник Савезне Републике Југославије Војислав
Коштуница примио је акредитивна писма амбасадора Туниса Рида Тнаниjа (амбасадор 2002–2004), Београд, 21.
фебруар 2002.
Le Président de la République Fédérale de Yougoslavie Vojislav Koštunica a reçu des Lettres de créance de l’Ambassadeur de Tunisie Ridha Tnani, Belgrade, le 21 février 2002
фотографија, АЈ-377, ЗФ
Photo, AY-377, CP
Радван Лариф (Radhouane Larif), изванредни и опуномоћени амбасадор Републике Тунис у Државној заједници
Србија и Црна Гора и Републици Србији, 2004–2008.
Radhouane Larif, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Tunisienne en Serbie et Monténégro
et en République de Serbie, 2004–2008.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP
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У Републици Србији функцију амбасадора су обављали:
Хурија Фершиши (Houria Ferchichi), 2008–2011; Амар
Бен Ламин (Ammar Ben Lamine), 2011–2013; Мажид Ха-
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65

66.

Амар Бен Ламин (Ammar Ben Lamine), изванредни и опуномоћени амбасадор Републике Тунис у Републици Србији, 2011–2013.
Ammar Ben Lamine, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Tunisienne en République de
Serbie, 2011–2013.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP

67.

Мажид Хамлауи (Majid Hamlaoui), изванредни и опуномоћени амбасадор Републике Тунис у Републици Србији, 2013–2015.
Majid Hamlaoui, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Tunisienne en République de Serbie,
2013–2015.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP
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млауи (Majid Hamlaoui), 2013–2015; Мохамед Бугамра
(Mohamed Bougamra), 2015–2017. и од 2017. Сејф Ала
Режеб (Seyf Allah Rejeb).
En République de Serbie, la fonction d’Ambassadeur était
exercée par: Houria Ferchichi, 2008–2011; Ammar Ben Lamine, 2011–2013; Majid Hamlaoui, 2013–2015, Mohamed
Bougamra, 2015–2017 et, depuis 2017, Seyf-Allah Rejeb.
Хурија Фершиши (Houria Ferchichi), изванредни и опуномоћени амбасадор Републике Тунис у Републици Србији, 2008–2011.
Houria Ferchichi, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Tunisienne en République de Serbie,
2008–2011.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP
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Новопостављени амбасадор Туниса у Републици Србији
Мажид Хамлауи предао је акредитивно писмо председнику Републике Србије Томиславу Николићу, Београд,
26. октобар 2013.
L’Ambassadeur de Tunisie en République de Serbie Majid
Hamlaoui a présenté les Lettres de créance au Président de
la République de Serbie Tomislav Nikolić, Belgrade, le 26
octobre 2013.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP

69.

Председник Србије Томислав Николић уручио је Орден
српске заставе другог степена амбасадору Туниса у Србији Мажиду Хамлауију, Београд, 25. август 2015.
Le Président de la Serbie Tomislav Nikolić a remis l’Ordre
du drapeau serbe de deuxième degré à l’Ambassadeur de
Tunisie en Serbie, Majid Hamlaoui, Belgrade, le 25 août
2015.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP

70.

Мохамед Бугамра (Mohamed Bougamra), изванредни и
опуномоћени амбасадор Републике Тунис у Републици
Србији, 2015–2016.
Mohamed Bougamra, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Tunisienne en République de
Serbie, 2015–2016.
фотографија, МСП, ЗФ
Photo, MAE RS, CP

71.

Aмбасадор Туниса у Републици Србији Мохамед Бугамра предао је акредитивно писмо председнику Републике Србије Томиславу Николићу, Београд, 26. октобар
2015.
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L’Ambassadeur de Tunisie en Serbie Mohamed Bougamra a
présenté les Lettres de créance au Président de la République
de Serbie Tomislav Nikolić, Belgrade, le 26 octobre 2015.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP
72.

Председник Владе Републике Србије Александар Вучић
пожелео је добродошлицу амбасадору Републике Тунис
у Републици Србији Мохамеду Бугамри, Београд, 19. јануар 2016.
Le président du Gouvernement de la République de Serbie
Aleksandar Vučić a souhaité la bienvenue au nouvel Ambassadeur de la République Tunisienne en République de Serbie, Mohamed Bougamra, Belgrade, le 19 janvier 2016.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP

73.

Сејф Ала Режеб (Seyf Allah Rejeb), изванредни и опуномоћени амбасадор Републике Тунис у Републици Србији, 2017–
Seyf Allah Rejeb, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Tunisienne en République de Serbie,
2017–
фотографија, Амбасада Републике Тунис
у Републици Србији
Photo, l’Ambassade de la République Tunisienne
en République de Serbie

74.

Амбасада Републике Тунис у Републици Србији, ул. Васе Пелагића 19, Београд.
L’Ambassade de la République Tunisienne en République
de Serbie, 19, Rue Vase Pelagića, Belgrade.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP
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Писма највиших званичника
Југославије и Туниса

76

Correspondances des plus hauts responsables
de la Yougoslavie et de la Tunisie
75.

Председник Социјалистичке Федеративне Републике Југославије Јосип Броз Тито, 1953–1980.
Le Président de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie Josip Broz Tito, 1953–1980.
фотографија, МЈ, ЗФ, К 86/73
Photo, MY, CP, К 86/73

76.

Председник Републике Тунис Хабиб Бургиба, 1957–
1987.
Le Président de la République Tunisienne Habib Bourguiba,
1957–1987.
фотографија, АЈ-377, ЗФ
Photo, AY-377, CP

77.

Порука председника Републике Тунис Хабиба Бургибе
– председнику ФНРЈ Јосипу Брозу Титу, у којој га позива
да посети Тунис, 29. јануар 1960.
Invitation du Président de la République Tunisienne Habib
Bourguiba au Président de la RFPY Josip Broz Tito, à effectuer une visite en Tunisie, Tunis, le 29 janvier 1960.
АЈ-837-I-1/1248
АY-837-I-1/1248

78.

77-1

77-2

Oдговор председника ФНРЈ Јосипа Броза Тита у коме
прихвата позив председника Републике Тунис Хабиба
Бургибе да посети Тунис, Београд, 1. март 1960.
Message du Président de la RFPY Josip Broz Tito par lequel
il accepte l’invitation du Président de la République Tunisi-
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enne Habib Bourguiba à visiter la Tunisie, Belgrade, le 1er
mars 1960.
АЈ-837-I-1/1248
АY-837-I-1/1248
79.

Телеграм председника ФНРЈ Јосипа Броза Тита – председнику Републике Тунис Хабибу Бургиби, у коме изражава солидарност са борбом туниског народа за независност, Београд, 21. јул 1961.
Télégramme du Président de la RFPY Josip Broz Tito adressé
au Président de la République Tunisienne Habib Bourguiba,
dans lequel il lui exprime sa solidarité avec le peuple tunisien dans sa lutte pour l’indépendance, Belgrade, le 21 juillet
1961.
АЈ-837-I-1/1249
АY-837-I-1/1249

80.

Одговор председника Републике Тунис Хабиба Бургибе
којим се захваљује председнику ФНРЈ Јосипу Брозу Титу на поруци солидарности, Тунис, 23. јул 1961.
Message de remerciements du Président de la République
Tunisienne Habib Bourguiba au Président de la RFPY Josip
Broz Tito pour son message de solidarité, Tunis, le 23 juillet
1961.
АЈ-837-I-1/1249
АY-837-I-1/1249

81.

Писмо председника Републике Тунис Хабиба Бургибе
– председнику ФНРЈ Јосипу Брозу Титу, у коме га обавештава да прихвата позив за учешће на Конференцији
неангажованих земаља у Београду, 21. август 1961.
Lettre du Président de la République Tunisienne Habib Bourguiba au Président de la RFPY Josip Broz Tito, l’informant
qu’il accepte l’invitation à participer à la Conférence des
pays Non-alignés à Belgrade, le 21 août 1961.

80

81
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АЈ-837-I-1/1251
АY-837-I-1/1251
82.

Порука председникa ФНРЈ Јосипa Брозa Тита – председнику Републике Тунис Хабибу Бургиби, о међународној
политичкој ситуацији, посети Совјетском Савезу, индијско-кинеском спору и ситуацији у Конгу, Београд, 5. фебруар 1963.
Message du Président de la RFPY Josip Broz Tito au Président de la République Tunisienne Habib Bourguiba, sur la
situation politique internationale, la visite en Union Soviétique, le litige entre l’Inde et la Chine et la situation au Congo,
Belgrade, le 5 février 1963.
АЈ-837-I-1/1253
АY-837-I-1/1253

83.

Порука председника Републике Тунис Хабиба Бургибе
– председнику СФРЈ Јосипу Брозу Титу, у којој констатује међусобну истоветност гледишта о крупним међународним проблемима и износи запажања о њима, Тунис,
12. април 1963.
Message du Président de la République Tunisienne Habib Bourguiba au Président de la RSFY Josip Broz Tito, dans lequel il constate leurs points de vue identiques sur les problèmes
internationaux majeurs et lui fait part de certaines observations à ce sujet, Tunis, le 12 avril 1963.
АЈ-837-I-1/1254
АY-837-I-1/1254

84.

83-1

83-3

Порука председникa СФРЈ Јосипa Брозa Тита – председнику Републике Тунис Хабибу Бургиби, у којој изражава задовољство резултатима посете државног секретара
за иностране послове Коче Поповића Тунису. Износи
гледиштe о ситуацији у Вијетнаму, Конгу и предлаже
елементе за заједничку изјаву несврстаних земаља, Београд, 2. март 1965.
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Message du Président de la RSFY Josip Broz Tito au Président de la République Tunisienne Habib Bourguiba, dans
lequel il se félicite des résultats de la visite en Tunisie du
Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères Koča Popović. Il y
fait part de son avis au sujet de la situation au Vietnam et au
Congo, et propose des éléments à insérer dans la Déclaration
conjointe des Pays non-alignés, Belgrade, le 2 mars 1965.
Национални архив Туниса
Archives nationales de Tunisie

88-1

88-3
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85.

Порука председникa СФРЈ Јосипa Брозa Титa – председнику Републике Тунис Хабибу Бургиби, у вези са кризом
на Блиском истоку, 26. август 1967.
Message du Président de la RSFY Josip Broz Tito au Président de la République Tunisienne Habib Bourguiba au sujet
de la crise au Proche Orient, le 26 août 1967.
АЈ-837-I-1/1257
АY-837-I-1/1257

86.

Порука председникa СФРЈ Јосипa Брозa Титa – председнику Републике Тунис Хабибу Бургиби, у којој га упознаје са садржајем разговора са државницима земаља
Азије и Африке које је недавно посетио, Београд, 5. март
1968.
Message du Président de la RSFY Josip Broz Tito au Président de la République Tunisienne Habib Bourguiba, dans
lequel il lui fait part de la teneur de ses entretiens avec les
plus hauts responsables des pays d’Asie et d’Afrique qu’il a
visités dernièrement, Belgrade, le 5 mars 1968.
АЈ-837-I-1/1258
АY-837-I-1/1258

87.

Одговор Хабиба Бургибе председнику СФРЈ Јосипу Брозу Титу, у којем изражава задовољство резултатима Ти-
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89-3

тове посете и коментарише поједине догађаје, Тунис, 7.
мај 1968.
Message du Président de la République Tunisienne Habib
Bourguiba au Président de la RSFY Josip Broz Tito dans lequel il se félicite des résultants de la visite de Josip Broz Tito
et commente certains événements, Tunis, le 7 mai 1968.
АЈ-837-I-1/1258
АY-837-I-1/1258
88.

Порука председникa СФРЈ Јосипa Брозa Титa – председнику Републике Тунис Хабибу Бургиби, у којој га упознаје са ставовима и гледиштима Југославије према догађајима у Либану и Блиском истоку, Београд, 23. јун 1976.
Message du Président de la RSFY Josip Broz Tito au Président de la République Tunisienne Habib Bourguiba l’informant sur les positions de la Yougoslavie quant aux événements au Liban et au Proche Orient, Belgrade, le 23 juin
1976.
АЈ-837-I-1/1259
АY-837-I-1/1259

89.

Одговор Хабиба Бургибе председнику СФРЈ Јосипу Брозу Титу, у којем износи ставове и гледишта Туниса према
догађајима у Либану и на Блиском истоку, Тунис, 23. септембар 1976.
Message du Président de la République Tunisienne Habib
Bourguiba au Président de la RSFY Josip Broz Tito, lui faisant part des positions de la Tunisie quant aux événements
au Liban et au Proche Orient, Tunis, le 23 septembre 1976.
АЈ-837-I-1/1259
АY-837-I-1/1259

90.

Писмо председника Бургибе Веселину Ђурановићу,
председнику Председништва СФРЈ, о главним међународним проблемима, Тунис, 11. децембар 1984.

89-1

90-1
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Lettre adressée par le Président Bourguiba à M. Veselin Đuranović, Président de la Présidence de la RSFY, concernant les
problèmes internationaux majeurs, Tunis, le 11-12-1984.
Национални архив Туниса
Archives nationales de Tunisie

Сусрети на врху
Rencontres au plus haut niveau
91.

Парламентарна делегација Туниса на челу са Мохамедом Шакруном, председником Законодавног одбора туниског Парламента, посетила је Југославију од 13. до 20.
маја 1960. Том приликом делегацију су примили Петар
Стамболић, председник Савезне народне скупштине и
Коча Поповић, државни секретар за иностране послове.
La délégation parlementaire de la Tunisie, conduite par Mohamed Chakroun, président de la Commission de législation
du Parlement tunisien, a effectué une visite en Yougoslavie
du 13 au 20 mai 1960. La délégation a été reçue dans le cadre
de cette visite par Petar Stambolić, président de l’Assemblée
nationale fédérale, et Koča Popović, secrétaire d’Etat aux
Affaires étrangères.
фотографија, АЈ-377, ЗФ
Photo, AJ-377, CP

92.

Забелешка о разговору председника ФНРЈ Јосипа Броза
Тита са члановима парламентарне делегације Туниса, Београд, 17. мај 1960.
Procès-verbal de l’entretien du Président de la RFPY Josip
Broz Tito avec les membres de la délégation parlementaire
tunisienne, Belgrade, le 17 mai 1960.
АЈ-837-I-3-a/118-4
АY-837-I-3-a/118-4

90-4

95-1
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93.

Посета Југославији Парламентарне делегације Туниса:
Извештај, Београд, 24. мај 1960.
Visite d’une délégation parlementaire tunisienne en Yougoslavie: Rapport, Belgrade, le 24-05-1960.
Национални архив Туниса
Archives nationales de Tunisie

94.

Боравак туниског министра пољопривреде Абдеселама
Кнанија у Београду, 15. јун 1960.
Visite à Belgrade du Ministre tunisien de l’Agriculture Abdesselem Knani, le 15 juin 1960.
фотографија, АЈ- 377, ЗФ
Photo, AJ-377, CP

95.

Посета председника Тита Тунису 9–14. априла 1961: позив на арапском, који је председник Бургиба послао; писмо председника Тита на српском, којим прихвата позив
председника Бургибе.
Visite du Président Tito en Tunisie du 9 au 14 avril 1961: Invitation adressée par le Président Bourguiba en arabe. Lettre
en serbe adressée par le Président Tito, par laquelle il accepte l’invitation du Président Bourguiba.
Национални архив Туниса
Archives nationales de Tunisie

95-2

96

96.

Програм званичне посете председника ФНРЈ Јосипа Броза Тита Републици Тунис, Тунис, 9– 14. април 1961.
Programme de la visite officielle en Tunisie du Président de
la RFPY Josip Broz Tito, Tunis, 9-14 avril 1961.
Национални архив Туниса
Archives nationales de Tunisie

97.

Посета председника ФНРЈ Јосипа Броза Тита Тунису. Дочек од пристаништа до резиденције у Тунису, 9. април
1961.

97
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Visite en Tunisie du Président de la RFPY Josip Broz Tito.
Accueil du port à la résidence, Tunis, le 9 avril 1961.
фотографија, МЈ, 1961_162_0033
Photo, MY, 1961 162 0033
98.

Посета председника ФНРЈ Јосипа Броза Тита Тунису. Говор Јосипа Броза Тита у туниском парламенту, 10. април
1961.
Visite en Tunisie du Président de la RSFY Josip Broz Tito.
Discours de Josip Broz Tito au Parlement tunisien, le 10
avril 1961.
фотографија, МЈ, 1961_162_0112
Photo, MY,CP, 1961_162_0112

99.

Заједничко саопштење о посeти председника ФНР Југославије Јосипа Броза Тита Републици Тунис и југословенско-туниским разговорима, Монастир, 14. април 1961.
Communiqué conjoint sur la visite du Président de la RFPY
Josip Broz Tito en République Tunisienne et sur les entretiens yougoslavo - tunisiens, Monastir, le 14 avril 1961.
АЈ-837-I-2/13-7
АY-837-I-2/13-7

100. Забелешка о разговору председника ФНРЈ Јосипа Броза
Тита са Садоком Мокадемом, министром иностраних
послова Туниса (у прилогу: порука председника Туниса
Хабиба Бургибе у којој се изражава захвалност за подршку Југославије Тунису у вези са кризом око Бизерте),
Бриони, 12. август 1961.
Procès-verbal de l’entretien du Président de la RFPY Josip
Broz Tito avec Sadok Mokaddem, Ministre des Affaires
étrangères de Tunisie (ci-joint: le message du Président tunisien Habib Bourguiba dans lequel il exprime sa gratitude
pour le soutien de la Yougoslavie à la Tunisie au sujet de la
crise au sujet de Bizerte), Brioni, le 12 août 1961.

99-1
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АЈ-837-I-3-a/118-7
АY-837-I-3-a/118-7
101. Туниска привредна делегација на челу са С. Аједом, директором за буџет у Министарству плана и финансија Туниса, водила је преговоре о инвестиционој и техничкој
сарадњи са југословенским партнерима, Београд, 16. јул
1962.
La délégation économique tunisienne avec à sa tête S. Ayed,
Directeur du Budget au Ministère du Plan et des Finances de
Tunisie, a mené des pourparlers sur la coopération technique
et dans le domaine des investissements avec les partenaires
yougoslaves, Belgrade, le 16 juillet 1962.
фотографија, АЈ-377, ЗФ
Photo, AY-377, CP
102. Званична посета Југославији Монжија Слима (Mongi
Slim), министра иностраних послова Републике Тунис
– текст заједничког саопштења објављеног после посете, Београд, 24. септембар 1964.
Visite officielle en Yougoslavie de M. Mongi Slim, Ministre
des Affaires étrangères de la République Tunisienne: Texte
du communiqué commun publié à l’issue de la visite, Belgrade, le 24-09-1964.
Национални архив Туниса
Archives nationales de Tunisie

102-1

103. Забелешка о разговору председника СФРЈ Јосипа Броза
Тита са Хабибом Бургибом, председником Републике
Тунис, током Друге конференције несврстаних, Каиро,
4–5. октобар 1964.
Procès-verbal de l’entretien du Président de la RSFY Josip
Broz Tito avec le Président de la République Tunisienne
Habib Bourguiba, au cours de la 2eme Conférence des Nonalignés, le Caire, 4–5 octobre 1964.
АЈ, 507, IX, 128/21
АY, 507, IX, 128/21

102-2
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104. Информација о посети савезног секретара за иностране
послове Коче Поповића Мароку, Тунису и Алжиру, од 9.
до 16. фебруара 1965, Београд, 10. март 1965.
Information sur la visite du Secrétaire fédéral aux Affaires
étrangères Koča Popović au Maroc, en Tunisie et en Algérie,
du 9 au 16 février 1965, Belgrade, le 10 mars 1965.
МСП РС, ДА, ПА, 1965, ф-82, дос. 4
MAE RS, DA, PA 1965, f-82, dos. 4
105. Посета председника Туниса Хабиба Бургибе Југославији. Дочек на улицама Београда, од аеродрома до Старог
двора, 30. март 1965.
Visite du Président de la République Tunisienne Habib Bourguiba en Yougoslavie. Accueil dans les rues de Belgrade, de
l’aéroport au Vieux Palais, le 30 mars 1965.
фотографија, МЈ, 1965_263_030
Photo, MY, 1965 263-030

105

106. Посета председника Туниса Хабиба Бургибе Југославији. Југословенско-туниски званични разговори у СИВ-у,
31. март 1965.
Visite du Président de la République Tunisienne Habib Bourguiba en Yougoslavie. Entretiens officiels yougoslavetunisiens au Conseil exécutif fédéral (SIV– Gouvernement
fédéral), le 31 mars 1965.
фотографија, МЈ, 1965_263_078
Photo, MY, 1965_263_078
107. Заједничко саопштење о посeти председника Републике
Тунис Хабиба Бургибе СФР Југославији и југословенско-туниским разговорима, Бриони, 4. април 1965.
Communiqué conjoint sur la visite en RSF de Yougoslavie
du Président de la République Tunisienne Habib Bourguiba
et sur les entretiens yougoslavo - tunisiens, Brioni, le 4 avril
1965.
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АЈ-837-I-3-a/118-11
АY-837-I-3-a/118-11
108. Председник СФРЈ Јосип Броз Тито примио је државног
секретара за иностране послове Туниса Хабиба Бургибу
(млађег), Београд, 19. мај 1966.
Le Président de la RSFY Josip Broz Tito a reçu le Secrétaire
d’Etat des Affaires étrangères de la Tunisie Habib Bourguiba
(Junior), Belgrade, le 19 mai 1966.
фотографија, МЈ, 1966_303_048
Photo, MY, 1966_303_048
109. Записник са састанка Хабиба Бургибе млађег, државног
секретара за иностране послове и заменика генералног
секретара Социјалистичке дестур партије (СДП), са делегацијом Социјалистичког савеза радног народа Југославије, Тунис, 23. октобар 1967.
Compte-rendu d’entretien entre M. Habib Bourguiba Jr., Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères et Secrétaire Général
Adjoint du PSD et la Délégation de l’Alliance Socialiste du
peuple travailleur de Yougoslavie, Tunis, le 23-10-1967.
Национални архив Туниса
Archives nationales de Tunisie

108

110. Забелешка о разговору члана Савета федерације Едварда Кардеља са Ахметом Бен Салахом, државним секретаром за план и националну економију Туниса, 2. новембар 1967.
Procès-verbal de l’entretien du membre du Conseil de la
Fédération, Edvard Kardelj, avec Ahmed Ben Salah, Secrétaire d’Etat au Plan et à l’Economie nationale de la Tunisie, le
2 novembre 1967.
АЈ, 507, IX, 128/32
АY, 507, IX, 128/32
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111. Делегацију Националне скупштине Републике Туниса,
коју је предводио председник Националне скупштине др
Садок Мокадем, примио је савезни секретар за иностране послове Марко Никезић, Београд, 7. јун 1968.
La délégation de l’Assemblée nationale de la République Tunisienne, dirigée par le Président de l’Assemblée nationale
Dr Sadok Mokaddem, a été reçue par le Secrétaire fédéral
aux Affaires étrangères, Marko Nikezić, le 7 juin 1968.
фотографија, АЈ-377, ЗФ
Photo, AJ-377, CP
112. Записник разговора Садока Мокадема (Sadok Mokaddem) са председником Титом, Тунис, 13. јун 1968.
Compte-rendu d’entretien entre Dr. Sadok Mokaddem et le
Président Tito, Tunis, le 13-06-1968.
Национални архив Туниса
Archives nationales de Tunisie

111

113. Председник Савезне скупштине Милентије Поповић
примио је туниског министра културе и информација
Шедлија Клибија поводом Недеље туниске културе која
је одржана у Београду од 7. до 14. јануара 1969, Београд,
9. јануар 1969.
Le président du Parlement fédéral Milentije Popović a reçu
le Ministre tunisien de la Culture et de l’Information, Chedli
Klibi, à l’occasion de la Semaine culturelle tunisienne organisée du 7 au 14 janvier 1969 à Belgrade, le 9 janvier 1969.
фотографија, АЈ-377, ЗФ
Photo, AY-377, CP
114. Информација о посети делегације Савезне скупштине
Тунису, од 16. до 20. марта 1969.
Information sur la visite de la délégation du Parlement
fédéral en Tunisie, du 16 au 20 mars 1969.

113
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АЈ, 837, I-5-b/114-1
АY, 837, I-5-b/114-1
115. Забелешка о пријему савезног секретара за иностране
послове Мирка Тепавца код председника Републике Тунис Хабиба Бургибе, Тунис, 10. март 1972.
Procès-verbal de la rencontre du Président de la République
Tunisienne Habib Bourguiba avec le Secrétaire fédéral aux
Affaires étrangères Mirko Tepavac, Tunis, le 10 mars 1972.
АЈ, 507, IX, 128/33
АY, 507, IX, 128/33
116. Мирко Тепавац, савезни секретар за иностране послове,
1969–1972.
Mirko Tepavac, Secrétaire fédéral aux Affaires étrangères,
1969–1972.
фотографија, АЈ-377, ЗФ
Photo, AY-377, CP
117. Забелешка о разговору потпредседника СИВ-а и савезног секретара за иностране послове Милоша Минића
са министром иностраних послова Туниса Мохамедом
Масмудијем, Београд, 26. април 1973.
Procès-verbal de l’entretien du Vice-président du Conseil
exécutif fédéral et Secrétaire fédéral aux Affaires étrangères
Miloš Minić avec le Ministre tunisien des Affaires étrangères
Mohamed Masmoudi, Belgrade, le 26 avril 1973.
АЈ-837-I-3-a/118-19
АY-837-I-3-a/118-19

118-1

118. Заједничко туниско-југословенско саопштење о званичној посети Џемала Биједића, председника Савезног извршног већа, Републици Тунис, од 25. до 27. јуна 1973.
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Communiqué conjoint tuniso-yougoslave sur la visite officielle du président du Conseil exécutif fédéral, Džemal Bijedić, en Tunisie, du 25 au 27 juin 1973.
Национални архив Туниса
Archives nationales de Tunisie
119. Председник СФРЈ Јосип Броз Тито разговарао је са председником Републике Тунис Хабибом Бургибом током Четврте конференције несврстаних земаља у Алжиру, Алжир, 6. септембар 1973.
Le Président de la RSFY Josip Broz Tito s’est entretenu avec
le Président de la République Tunisienne Habib Bourguiba
au cours de la IVème Conférence des Pays Non-alignés à
Alger, Alger, le 6 septembre 1973.
фотографија, МЈ, 1973_526_0144
Photo, MY, 1973_526_0144
120. Председник Савезног извршног већа Џемал Биједић
примио је туниског министра за националну одбрану и
члана Политбироа Социјалистичке партије Дестур Хеди
Кефаша и министра за спорт и омладину Фауада Мбаза,
Београд, 5. април 1974.
Le président du Conseil exécutif fédéral Džemal Bijedić a
reçu le Ministre tunisien de la Défense nationale et membre
du Bureau politique du Parti socialiste destourien Hédi Kefacha et le Ministre de la Jeunesse et des Sports Fouad Mebazaa, Belgrade, le 5 avril 1974.
фотографија, АЈ-377, ЗФ
Photo, AY-377, CP

119

121. Посета премијера Републике Тунис Хеди Нуире Југославији. Уочи званичних разговора председника СИВ-а Џемала Биједића и Хеди Нуире, Београд, 30. јун 1974.
Visite en Yougoslavie du Premier ministre de la République
Tunisienne Hédi Nouira. A la veille de l’entretien officiel du
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président du Conseil exécutif fédéral Džemal Bijedić avec
Hédi Nouira, Belgrade, le 30 juin 1974.
фотографија, АЈ-377, ЗФ
Photo, AY-377, CP
122. Председник СФРЈ Јосип Броз Тито примио је премијера
Републике Тунис Хеди Нуиру, Београд, 30. јун 1974.
Le Président de la RSFY Josip Broz Tito a reçu le Premier
ministre de la République Tunisienne Hédi Nouira, Belgrade, le 30 juin 1974.
фотографија, МЈ, 1974_557_0198
Photo, MY, 1974_557_0198
122

123. Званична посета Југославији Хедија Нуире, туниског
премијера, од 29. јуна до 4. јула 1974. Заједничко саопштење објављено после посете.
Visite officielle de M. Hédi Nouira, Premier Ministre tunisien en Yougoslavie, du 29 juin au 04 juillet 1974: Communiqué commun publié à l’issue de la visite.
Национални архив Туниса
Archives nationales de Tunisie
124. Званична посета Тунису Милоша Минића, потпредседника Савезног извршног већа и савезног секретара за
иностране послове СФРЈ: Заједничко саопштење објављено после посете, 5. јун 1976.
Visite officielle en Tunisie de Miloš Minić, Vice-Président
du Conseil Exécutif Fédéral et Secrétaire aux Affaires Etrangères de la RSFY: Communiqué commun à l’issue de la visite, le 05-06-1976.
Национални архив Туниса
Archives nationales de Tunisie
124-1

125. Забелешка о разговору потпредседника Савезног извршног већа и савезног секретара за иностране послове
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Милоша Минића са туниским министром иностраних послова Хабибом Шатијем, Њујорк, 30. септембар 1977.
Procès-verbal de l’entretien du vice-président du Conseil
exécutif fédéral et Secrétaire fédéral aux Affaires étrangères
Miloš Minić avec le Ministre tunisien des Affaires étrangères, Habib Chatti, New York, le 30 septembre 1977.
АЈ, 837- I-5-b/114-1
АY, 837- I-5-b/114-1
126. Милош Минић, потпредседник Савезног извршног већа
и савезни секретар за иностране послове, 1972–1978.
Miloš Minić, vice-président du Conseil exécutif fédéral et
Secrétaire fédéral aux Affaires étrangères, 1972–1978.
фотографија, АЈ-377, ЗФ
Photo, AY-377, CP

126

127. Хабиб Шати (Habib Chatty), министар иностраних послова Републике Тунис, 1974–1977.
Habib Chatti, Ministre des Affaires étrangères de la République Tunisienne, 1974–1977.
фотографија, АЈ-377, ЗФ
Photo, AY-377, CP
128. Забелешка о разговору савезног секретара за иностране
послове и члана Председништва ЦК СКЈ Милоша Минића са министром иностраних послова Туниса и шефом
туниске делегације на Министарској конференцији несврстаних земаља Мохамедом Фитуријем, Београд, 27.
јул 1978.
Procès-verbal de l’entretien du Secrétaire fédéral aux Affaires étrangères et membre de la Présidence du Comité central
de la Ligue des communistes de Yougoslavie Miloš Minić
avec le chef de la délégation tunisienne à la Conférence ministérielle des Non-alignés, Mohamed Fitouri, Belgrade, le
27 juillet 1978.
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АЈ, 507, IX, 128/43
АY, 507, IX, 128/43
129. Белешка о разговору председника Савезног извршног већа Веселина Ђурановића са Хабибом Бургибом, председником Републике Тунис, Тунис, 5. децембар 1979.
Procès-verbal de l’entretien du président du Conseil exécutif fédéral Veselin Đuranović avec le Président de la République Tunisienne Habib Bourguiba, Tunis, le 5 décembre
1979.
АЈ, 837, I-5-b/114-1
АY, 837, I-5-b/114-1
130. Са званичних разговора југословенске и туниске делегације, на челу са председницима скупштина ових земаља
Драгославом Марковићем и Садоком Мокадемом, Београд, 30. јануар 1980.
Entretien officiel des délégations yougoslave et tunisienne,
avec à leur tête les présidents des Parlements des deux pays,
Dragoslav Marković et Sadok Mokaddem, Belgrade, le 30
janvier 1980.
фотографија, АЈ-377, ЗФ
Photo, AY-377, CP

130

131. Забелешка о разговору савезног секретара за иностране
послове Раифа Диздаревића са државним секретаром за
иностране послове Туниса Талебом Сахбанијем, Бриони, 4. јун 1987.
Procès-verbal de l’entretien du Secrétaire fédéral aux Affaires étrangères Raif Dizdarević avec le Secrétaire d’Etat aux
Affaires étrangères de Tunisie, Taïeb Sahbani, Brioni, le 4
juin 1987.
АЈ-803-927-290
АY-803-927-290
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132. Забелешка о разговору савезног секретара за иностране
послове Будимира Лончара са туниским председником
владе Хеди Бакушом, приликом посете Тунису, 31. јул
1989.
Procès-verbal de l’entretien du Secrétaire fédéral aux Affaires étrangères Budimir Lončar avec le président du Gouvernement tunisien Hédi Baccouche, à l’occasion de sa visite en
Tunisie, le 31 juillet 1989.
АЈ-803-1010-289
АY-803-1010-289
133. Хеди Бакуш (Hédi Baccouche), председник Владе Републике Тунис, 1987–1989.
Hédi Baccouche, président du Gouvernement de la République Tunisienne, 1987–1989.
фотографија, АЈ-377, ЗФ
Photo, AY-377, CP
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134. Председници Србије и Туниса Томислав Николић и Монсеф Марзуки, Тунис, 5. март 2014.
Председник Томислав Николић боравио је у дводневној,
радној посети Тунису почетком марта 2014. У делегацији Србије били су министар спољних послова Иван Мркић и министар културе Иван Тасовац. Након састанка
двојице председника Томислава Николића и Монсефа
Марзукија, потписано је неколико билатералних споразума – Споразум о трговинској и економској размени,
Споразум о друмском превозу и транзиту људи и робе и
Програм сарадње у области образовања, науке, културе
и спорта за 2014–2016. Током разговора двојице председника размењена су мишљења о билатералним темама,
актуелним регионалним питањима и о сарадњи на мултилатералном плану.
Les Présidents de la Serbie et de la Tunisie, Tomislav Nikolić et Moncef Marzouki, Tunis, le 5 mars 2014.
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Le Président Tomislav Nikolić a effectué une visite de travail
de deux jours en Tunisie, début mars 2014. La délégation
de la Serbie était composée des Ministres des Affaires étrangères, Ivan Mrkić, et de la Culture, Ivan Tasovac. A l’issue
de la rencontre des Présidents Tomislav Nikolić et Moncef
Marzouki, plusieurs accords bilatéraux ont été signés : l’Accord de coopération économique et commerciale, l’Accord
sur le transport routier et le transit des personnes et des marchandises et le Programme de coopération dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports
pour la période 2014-2016. Au cours de leur entretien, les
deux Présidents ont eu un échange de points de vue sur: les
thèmes bilatéraux, les questions d’actualité régionale et la
coopération sur le plan multilatéral.
фотографије, Кабинет председника Републике Србије
Кабинет министра спољних послова
Photos, Cabinet du Président de la République de Serbie,
Cabinet du Ministre des Affaires étrangères

134-1

135. Први потпредседник Владе Србије и министар спољних
послова Ивица Дачић и министар иностраних послова
Туниса Кемес Јинауи састали су се на маргинама 71. заседања Генералне скупштине УН, Њујорк, 24. септембар
2016.
Le premier Vice-premier Ministre et Ministre serbe des Affaires étrangères Ivica Dačić et le Ministre tunisien des Affaires
étrangères Khemaïes Jhinaoui se sont rencontrés en marge
de la 71eme session de l’Assemblée générale de l’ONU, New
York, le 24 septembre 2016.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP
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Делегације Републике Тунис на конференцијама
несврстаних земаља у Београду
Les délégations de la République Tunisienne aux
Conférences des Pays Non-alignés à Belgrade
136. Говор председника Туниса Хабиба Бургибе на Конференцији шефова држава и влада несврстаних земаља, Београд, 1. септембар 1961.
Discours du Président de la Tunisie Habib Bourguiba à la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement des Pays
Non-alignés, Belgrade, le 1er septembre 1961.
АЈ, 837, I-4-а/2
АY, 837, I-4-а/2
137. Председник Туниса Хабиб Бургиба држи говор на Београдској конференцији, 1. септембар 1961.
Le Président de la Tunisie Habib Bourguiba prononce un discours à la Conférence de Belgrade, le 1er septembre 1961.
фотографија, МЈ, ЗФ, К 176/130
Photo, MY, CP, К 176/130
136-1

138. Председник ФНРЈ Јосип Броз Тито и председник Туниса Хабиб Бургиба током разговора у Савезној народној
скупштини, 5. септембар 1961.
Le Président de la RFPY Josip Broz Tito et le Président de
la Tunisie Habib Bourguiba, au cours de leur entretien à l’Assemblée nationale fédérale, le 5 septembre 1961.
фотографија, МЈ, ЗФ, К 178/8
Photo, MY, CP, К 178/8
139. Председник Републике Тунис Бен Али (Zine Al Abidine
Ben Ali) налазио се на челу туниске делегације на Деветој конференција шефова држава или влада несврстаних
земаља, Београд, 4–7. септембар 1989.
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Le Président de la République Tunisienne Zine El Abidine
Ben Ali a dirigé la délégation tunisienne ayant participé à la
Neuvième Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement
des Pays Non-alignés, Belgrade, 4-7 septembre 1989.
фотографија, АЈ-377, ЗФ
Photo, AY-377, CP
140. Тунис је учествовао на Конференцији министара спољних послова Покрета несврстаних (НАМ), одржаној 5.
и 6. септембра 2011. у Београду, поводом обележавања
његове 50. годишњице. Туниску делегацију је предводио
министар спољних послова Мохамед Мулди Кефи.
La Tunisie a participé à la Conférence des Ministres des Affaires étrangères du Mouvement des Non-alignés (MNA) tenue les 5 et 6 septembre 2011 à Belgrade, à l’occasion de la
célébration de son 50eme anniversaire. La délégation tunisienne à cette Conférence a été dirigée par le Ministre des Affaires étrangères Mohamed Mouldi Kéfi.
фотографија, МСП РС, ЗФ
Photo, MAE RS, CP
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Билатерални споразуми и сарадња
140

Accords bilatéraux et coopération
141. Трговински споразум између ФНРЈ и Краљевине Тунис
потписан је у Тунису 19. јуна 1957.
Accord commercial entre la RFPY et le Royaume de Tunisie
signé le 19 juin 1957 à Tunis.
Национални архив Туниса
Archives nacionales de Tunisie
142. Трговински споразум између ФНРЈ и Републике Тунис
потписали су Марко Перовић у име југословенске владе
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и Али Банур у име владе Туниса, Београд, 10. јул 1958.
Accord commercial entre la RFPY et la République Tunisienne signé par Marko Perović au nom du Gouvernement yougoslave et Ali Bannour au nom du Gouvernement tunisien,
Belgrade, le 10 juillet 1958.
фотографија, АЈ-377, ЗФ
Photo, AY-377, CP
143. Текст Трговинског споразума закљученог између Републике Тунис и Федеративне Народне Републике Југославије 10. јула 1958. у Београду.
Texte de l’Accord Commercial conclu entre la République
Tunisienne et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie le 10 juillet 1958 à Belgrade.
Национални архив Туниса
Archives nationales de Tunisie

143-3

144. Споразум о научној и техничкој сарадњи између ФНРЈ и
Републике Тунис потписан је у Тунису 24. aвгуста 1961.
Accord de coopération scientifique et technique entre la
RFPY et la République Tunisienne signé à Tunis le 24 août
1961.
АЈ-89-528-1
АY-89-528-1
145. Протокол о културној сарадњи између СФРЈ и Републике Тунис потписан је у Београду 24. априла 1970.
Protocole de coopération culturelle entre la RSFY et la République Tunisienne signé à Belgrade le 24 avril 1970.
фотографија, АЈ-377, ЗФ
Photo, AY-377, CP
146. Уговор о спортској сарадњи између СФРЈ и Републике
Тунис потписан је у Београду 1. новембра 1978.
145
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Accord de coopération sportive entre la RSFY et la République Tunisienne signé à Belgrade le 1er novembre 1978.
фотографија, АЈ-377, ЗФ
Photo, AY-377, CP

147-1

147. Сарадња са агенцијом ТАНЈУГ у оквиру припрема за Самит несврстаних земаља: захтев за интервјуе председника Бургибе, Београд, 29. март 1982.
Coopération avec TANJUG dans le cadre des préparatifs
précédant la tenue du Sommet des Pays non-alignés: demande d’interviews du Président Bourguiba, Belgrade, le 29
mars 1982.
Национални архив Туниса
Archives nationales de Tunisie

147-2

148. Споразум о трговинској и економској размени између
Републике Србије и Републике Тунис потписали су министри спољних послова Србије Иван Мркић и Туниса
Монги Хамди, у Тунису, 5. март 2014.
Accord de coopération économique et commerciale entre la
République de Serbie et la République Tunisienne signé par
les Ministres des Affaires étrangères de Serbie Ivan Mrkić et
de Tunisie Mongi Hamdi, le 5 mars 2014 à Tunis.
фотографија, Кабинет министра спољних послова
Photo, Cabinet du Ministre des Affaires étrangères
149. Споразум о трговинској и економској размени између Републике Србије и Републике Тунис, Тунис, 5. март 2014.
Accord de coopération économique et commerciale entre la
République de Serbie et la République Tunisienne, Tunis, le
5 mars 2014.
Национални архив Туниса
Archives nationales de Tunisie
148
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149-1

149-4
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СПИСАК СКРАЋЕНИЦА
LISTE DES ABREVIATIONS
АЈ – Архив Југославије
AY – Archives de Yougoslavie
МЈ – Музеј Југославије
МY – Musée de la Yougoslavie
МСП РС – Министарство спољних послова Републике Србије
MAE RS – Ministère des Affaires étrangères de la République de Serbie
МСП РС, ДА, ПА – Министарство спољних послова Републике Србије,
Дипломатски архив, Политичка архива
MAE RS, AD, AP – Ministère des Affaires étrangères de la République de
Serbie, Archives diplomatiques, Archives politiques
ЗФ – Збирка фотографија
CP – Collection de photos
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