ДОБРОДОШЛИ
У МЕСЕЧНИ БИЛТЕН ДИПОС-а!
Последњи месец 2020. године, која је свет изместила у димензију коју смо сви препознали као нову реалност,
настојали смо да искористимо да у измењеним околностима завршимо све планиране активности и унапредимо
сарадњу са нашим клијентима.
Посебно се захваљујемо Њ.Е. Вута Тан, амбасадору Краљевине Камбоџе у Републици Србији, који је у интервјуу за
наше публикације изнео ставове ове државе у вези са перспективама сарадње са нашом земљом.
Олимпијске игре у Јапану, које ће се одржати следеће године, биле су повод за посету Олимпијском комитету
Србије, који је наш закупац већ дуги низ година. Уз осврт на најзначајније моменте у својој каријери, председник
ове организације, велика кошаркашка легенда Божидар Божа Маљковић, упознао нас је са радом националног ОК
у међународним оквирима и припремама за предстојеће спортске догађаје.
Уједињени Арапски Емирати су свој дан обележили 2. децембра.
Представљамо вам ову земљу и њене најзначајније инвестиције који ће допринети развоју Србије.
UNICEF је свој 74. рођендан прославио 11. децембра. Имајући у виду стратешки значај деловања ове организације
усмерен ка добробити деце на глобалном нивоу, осврнули смо се и на неке од скорашњих пројеката у Србији.
Са великим оптимизмом да ће се позитивни трендови међународне спољнополитичке и пословне сарадње
убрзано наставити у наредном периоду, желимо вам успешну 2021. годину!

Билатерална сарадња Краљевине Камбоџе и Републике Србије

ДУГОРОЧНА ПОДРШКА У МЕЂУНАРОДНОЈ АРЕНИ
Њ.Е. Тан Вута, амбасадор Краљевине Камбоџе у Србији,
недавно је започео дипломатску мисију са циљем да
унапреди подршку и сарадњу две државе. Упркос
географској удаљености и протеклом времену, Камбоџа
придаје значај традиционалним везама са Србијом
заснованим на заједничким интересима, једнакости,
узајамном поштовању и историјском пријатељству, које су
неговали краљ Камбоџе Нородом Сиханук и председник
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије
Јосип Броз Тито.
Краљевина Камбоџа и Република Србија увек су се
подржавале на међународном плану. Дугогодишње
пријатељство и добра сарадња током година заснивали су се
на заједничким интересима и узајамном поштовању. Обе
државе су се бориле да заштите свој национални
суверенитет, територијални интегритет, мир и стабилност
како у својим земљама, тако и у читавом региону.

Њ.Е. Тан Вута,
амбасадор Краљевине Камбоџе у Србији

У интервјуу за наша издања, Њ.Е. Тан Вута је са задовољством истакао да су резултатима последње три рунде
политичких билатералних консултација између Министарства спољних послова и међународне сарадње
Краљевине Камбоџе и Министарства спољних послова Републике Србије из 2017, 2018. и 2019. године
идентификовани правци нових конкретних корака за подстицање свестраног партнерства између две државе.
Очекује се да се четврти састанак одржати следеће године у Пном Пену. Такође је додао да обе стране блиско
сарађују у сфери туризма, инвестиција и повезивању две дипломатске академије.

Амбасада такође планира да отвори конзуларно одељење за издавање виза за туристе који желе да посете
Камбоџу. Њ.Е. Тан Вута је описао своју земљу као „Краљевство чуда“: ,,Постоји много знаменитости које можете
посетити, културно наслеђе, споменици као што су Ангкор Ват, Ангкор Том, Бајон, храмови Бантеаи Среи и други
древни споменици смештени у разним провинцијама Камбоџе, живописна места попут прелепих плажа у
провинцијама Сиханук, Кампот и Кеп и Кох Конг, можете видети излазак и залазак сунца на планини Бакхенг,
провинцију Сием Реап, водопаде у провинцијама Мундулкири и Ратанакири ...
Надам се да би вам се све то свидело.``

Додао је да ће поновно отварање Амбасаде Краљевине Камбоџе у Београду дати нови подстицај за унапређење
практичне сарадње у свим сферама од заједничког интереса за наша два народа. ,,Нисам дуго овде. Упознао сам
доста људи, већина Срба зна за Камбоџу и драго им је што су представници Камбоџе у Београду.“
Од отварања, Амбасада се налази у непокретности којим управља Дипос. Поред услуге закупа, Амбасада Камбоџе
користи и услугу чишћења из нашег портфолиа. Са великим задовољством додајемо да Амбасада цени услуге које
је Друштво до сада пружило.
Више о билатералној сарадњи између Краљевине Камбоџе и Републике Србије сазнајте на нашем БЛОГУ.

У посети Олимпијском комитету Србије

РАДИМО КАО ДА СУ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ СУТРА

После око 30 великих титула освојених у седам различитих земаља чиме је постао неприкосновена кошаркашка
европска икона, Божидар Божа Маљковић је своје тренерско знање и искуство већ три године ставио на
располагање Олимпијском комитету Србије, са визијом да ојача крила српском спорту.
Коментаришући наш спорт у међународним оквирима, истакао је: ,,У иностранству је данас Новак Ђоковић
синоним за српски спорт. Рекао бих да имамо и других добрих играча у тенису. Постоје и бројни спортски савези
који изванредно раде иако немају довољно средстава, као што је стрељачки савез. Похвалио бих и рвачки савез.
Драго ми је што Јовић у таеквонду прави изузетне резултате. Жао ми је што Сташа Гејо из Ниша, наша пењачица,
није успела да се избори за Олимпијаду. Мислим да су наши момци и девојке који играју рукомет бољи него што то
резултати показују. Имамо светске прваке, имамо Александра Кукоља, Милицу Мандић, Тијану Богдановић. Имамо
чиме да се поносимо, али требало би још да радимо на развоју индивидуалних и малих спортова.``
Међународна сарадња је неизоставан део свакодневних активности ове институције. ОКС је добитник бројних
похвала и награда, а мишљења и ставови наших стручњака се уважавају на међународном нивоу. Генерални
секретар Ђорђе Вишацки је члан Извршног одбора Европских олимпијских комитета. Запослени ОКС-а су врло
млади и свестрани и имају капацитет да успешно изнесу све задатке.
Олимпијски комитет са великим ентузијазмом промовише спорт међу децом и младима. У последње три године
организоване су бројне активности у око 60 градова Србије у којима су учествовале стотине хиљада деце. Ова
активност је нарочито значајна имајући у виду да се мали проценат најмлађих генерација бави спортом.

Божидар Маљковић, председник Олимпијског савеза Србије

Здања у којима су смештени национални Олимпијски комитети су и својеврсне разгледнице тих држава.
Олимпијски комитет Србије смештен је у објекту којим управља Дипос.
,,Простор који смо користили је био у веома лошем стању. Од Конференције несврстаних, када је у овој згради
боравио Гадафи, није било никаквог одржавања. Мој први задатак је био уређивање простора. Захваљујући
ангажовању господина Кривокапића данас је ово врло пристојно и лепо окружење за рад. Обезбеђење оваквог
окружења је и највећа плакета коју смо добили, нешто што до сада за нас нико није урадио. Изузетно сам поносан
на моје пријатељство са њим и на ово преуређено здање.“
Са задовољством вас позивамо да на нашем БЛОГУ прочитате и личне утиске господина Маљковића о својим
великим победама и савете како успешно водити тимове.

Билатерални односи Уједињених Арапских Емирата и Републике Србије

ВИЗИЈА КОЈА ПОМЕРА ГРАНИЦЕ
Седам емирата (Абу Даби, Дубаи, Шарџа, Ајман, Ум ал Куваин, Рас ел Хајм и Фуџаир) ујединило се 1971. године у
једну државу која је убрзо постала носилац развоја друштва на глобалном нивоу. Изворишта нафте на којима
почивају омогућила су брз привредни развој у ком примена најновијих технолошких решења у свим областима
води ову земљу увек корак даље у односу на постојеће умеће човечанства.
Најпожељнија дестинација за живот и рад је Дубаи, који се захваљујући визионарским приступом својих лидера за
релативно кратко време развио у главни центар за инвестиције, трговину и високу културу. Изградњом више од 150
облакодера, попут Њујорка, Шангаја и Лас Вегаса, Дубаи је успоставио идентитет града који је увек испред других.
У њему се налазе неки од најневероватнијих футуристичких мега пројеката на свету: најлуксузнији хотел и једини
са категоризацијом од седам звездица – Бурџ ал Араб, вештачка Палма острва и Светска острва, највиша зграда
Бурџ Калифа, највеће фонтане, Дубаи марина као највећи тржни центар... Туристичке атракције су заслужено и
расцветали врт и скијалиште у средини пустиње.

Званичним успостављањем билатералних односа 2007. године почела је и интензивна сарадња између
Уједињених Арапских Емирата и Републике Србије. Заједнички пројекти у вредности од више милијарди евра
допринеће развоју привреде Србије, а истовремено ће унапредити позицију наше земље на међународној сцени.
Круна ове визионарске сарадње је Београд на води.
Ушушкан поред реке Саве, Београд на води је монументални пројекат урбане ревитализације вредан три
милијарде долара, којим настаје ново градско језгро и нова међународна дестинација.
Београд на води трансформише овај део града применом принципа урбаног одрживог развоја, стварањем нових
јавних простора, увођењем предности за кретање пешака и довођењем културних садржаја у срце Београда.
Поред тога што је једно од најпрестижнијих и најдинамичнијих насеља у престоници Србије, Београд на води је и
један од најбоље повезаних делова града.

Кула Београд која ниче у оквиру пројекта ,,Београд на води“, највиша зграда у Србији и овом делу Европе, према
последњим најавама надлежних биће завршена до краја наредне године. Мега торањ биће висок 168 метара,
имаће 42 спрата, 220 станова и 305 паркинг места. У њему ће се налазити хотел и апартмани “Сент Реџис”, а на врху
и највиши видиковац у Београду са најбољим погледом на Саву, али и целу престоницу.

На нашем БЛОГУ прочитајте више информација о билатералним односима Уједињених Арапских Емирата и
Републике Србије.

UNICEF - ДА СВАКО ДЕТЕ
ОСТВАРИ СВОЈ ПОТЕНЦИЈАЛ
11. децембра 1946. године основан је Дечији фонд Уједињених нација – УНИЦЕФ. Од почетне идеје да пружи помоћ
деци Европе након Другог светског рата, ова организација је временом проширила своју делатност на више од 190
земаља у којима унапређује права и добробит деце и младих помажући им да остваре свој пуни потенцијал.
УНИЦЕФ се у свом раду руководи Конвенцијом о правима детета, коју су потписале и ратификовале скоро све
земље чланице Уједињених нација како би се права детета успоставила као трајна етичка начела и
међународни стандарди.
Ова организација сарађује са владама, али и гради стратешка партнерства са корпоративним сектором и медијима
и сарађује са локалним заједницама, организацијама цивилног друштва и независним институцијама како би се
обезбедила системска подршка деци и изградио свет у којем је свако дете здраво, безбедно, образовано,
збринуто и заштићено.

За свако дете у Србији
UNICEF је присутан у Србији од 1947. године, када су прве пошиљке хуманитарне помоћи упућене деци и
породицама у бившој Југославији. Већ више од 70 година у партнерству са Владом, али и појединцима,
заједницама и институцијама, делује са истим циљем – да обезбеди потребну подршку деци. У овом контексту се
спроводе иницијативе које се примењују на националном нивоу и води стални дијалог са креаторима политика.
Активност организације је у складу са развојним приоритетима Србије и доприноси испуњењу међународних
обавеза и планова који се односе приступање Европској унији и остваривање циљева Агенде 2030. У овом
контексту се тренутно спроводе бројни и разноврсни пројекти.
17. новембра 2020. године је на посебан начин обележен Дан превремено рођене деце - покретањем велике
хуманитарне кампање под слоганом „Тако мали да би у срце стали“, којом су сви донатори позвани да подрже
модернизовање одељења неонаталне интензивне неге у Нишу, Крагујевцу, Београду и Новом Саду.
Једна од активности којима је пружена помоћ Србији у борби против вируса COVID-19 била је донација и стручна
подршка за постављање и коришћење платформе RapidPro, којом је унапређен систем комуникације са
донаторима плазме.
UNICEF-ов Иновациони фонд инвестирао је у српски стартап Проптер који развија платформу за креирање
садржаја у виртуелној реалности коју ће моћи да користе и наставници и ученици. Домаћа компанија је једна од 11
стартап компанија из девет земаља које користе технологију за решавање дигиталних изазова са којима се
суочавају деца широм света.
UNICEF је у Србији основао и Пословни савет који ће у сарадњи са пословном заједницом радити на примени и
већем поштовању дечијих права кроз пословање. Партнерство се реализује кроз покретање заједничких
иницијатива, пословну праксу, заговарање и примену иновација ради подршке најосетљивијим старосним
групама, од 0 до 6 година старости, као и адолесцентима и младима.
Донације UNIICEF-у могуће је извршити путем веб сајта организације, a више информација о њиховом раду
сазнајте на нашем БЛОГУ.

ЕНТЕРИЈЕРИ НАШИХ ЗДАЊА
Већина непокретности из нашег фонда нуди удобно и мирно окружење у Београду. Наши закупци могу уживати у
простору опремљеним у складу са модерним стилом. Са поносом одржавамо архитектонске драгуље у власништву
Републике Србије којима управљамо и водимо рачуна о њиховом екстеријеру и ентеријеру.

Утисци и препоруке:
„...Искрено смо задовољни простором и сервисом услуга који према нама врши ваша фирма, њени сарадници и
запослени. Пратеће професионалне услуге у том делу, подигнуте су на највиши ниво.“…”

NB Invest

Да ли сте знали?
Следеће године се навршава

60 година
од усвајања
Бечке конвенције о дипломатским односима
Ова Конвенција је међународни уговор којим је дефинисан најважнији део до тада постојећег обичајног
дипломатског права, уз неке новије диспозиције. Садржи одредбе у вези сталних дипломатских мисија
двостраног карактера, имунитета и привилегија чланова дипломатске мисије, као и административног
и техничког особља.
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