
ДОБРОДОШЛИ
У МЕСЕЧНИ БИЛТЕН ДИПОС-а!

Почетак пролећа у пословању нашег Друштва обележен је и унапређењем сарадње 
са партнерима.

Током априла имали смо изузетну част да угостимо Њ.Е. Амбасадора Савезне 
Републике Бразил, господина Едуарда Ботеља Барбозу и министарку-саветницу, 
Марију Кристину Переиру да Силву, као и Њ. Е. Амбасадора Републике Италије, 

господина Карла Ло Каша и новоименованог директора Италијанског института 
за културу, господина Роберта Ћинкоту. 

Настављајући сарадњу са Француско-српском привредном комором, преносимо 
вам и новости из ове институције. 

27. априла Холандија је обележила свој национални празник – 
рођендан краља Вилема Александра. Овим поводом се у билтену осврћемо 

на билатералну сарадњу Холандије и Србије. 

Са задовољством вас обавештавамо и о оствареним пословним резултатима 
нашег Друштва на крају првог квартала 2021. године - проценат изнајмљених 
непокретности износи 98,57%, док је стопа наплате потраживања на нивоу од 85,70%.

У позитивној атмосфери дочекујемо и Васкрс, који вам честитамо уз најискреније 
жеље да овај празник ваше домове испуни здрављем, срећом и благостањем!



Према најновијим резултатима нашег пословања, на дан 31.03.2021. године 
проценат издатих непокретности износио је 98,57%,

а степен наплате потраживања 85,70%.

Успешни резултати наше запослене додатно мотивишу да и даље одговорно раде 
на унапређењу пословних процеса Друштва, а уједно представљају и добру 

гаранцију за реализацију планираних активности и остварење пословних
 циљева Друштва у наредном периоду.

ПОЗИТИВНИ РЕЗУЛТАТИ ДИПОС-а
НАКОН ПРВОГ КВАРТАЛА



Италијански институт за културу једна је од 90 институција ове врсте које широм 
света промовишу италијанску културну баштину у њеним различитим изразима. 
Иницијативе који се реализују са једне стране приказују различитост духа 
италијанске стварности, а са друге нуде могућност сусрета и дијалога између 
локалне и италијанске културне сцене.

Институт је од 1940. године, од када постоји у Београду, променио неколико локација. 
Од 1. јула 2006. године смештен је у објекту под именом Палаззо Италиа, у улици 
Кнеза Милоша 56. Овом непокретности у власништву Републике Србије управља 
наше Друштво.

Њ.Е. Амбасадор Италије у Београду Карло Ло Кашо и новоименовани директор 
Италијанског института за културу, господин Роберто Ћинкота, су поводом ове 
сарадње посетили Дипос и упознали се са начином пословања нашег Друштва. Обе 
стране су исказале задовољство досадашњим партнерством,које се наставља у духу 
изреке Дантеа Алигијерија - ,,Noi non potemo avere perfetta vita senza amici“ 
(Не можемо живети савршен живот без пријатеља).

Управо је и обележавање 700 
година од смрти овог великог 
песника и оца италијанског 
језика повод за бројне актуелне 
програме Института. 
14. априла у просторијама 
Италијанског института за 
културу у Београду отворена је 
изложба ,,Хипермодерни Данте“, 
са илустрацијама Дантеовог 
дела широм света у периоду од 
1983. до 2021. године.   

Она нуди меродаван преглед 
најновијих токова у дугачкој 
историји илустрованих приказа 
Дантеових дела и представља 
јединствену прилику да се српској 
публици прикажу иконографска 
дела високог уметничког домета 
инспирисана Врхунским песником. 
Отворена је до 12. маја, а након 
поставке у Београду биће 

приказана публици у Атини, Прагу, Москви, Мадриду и Лондону.  Не пропустите овај 
спектакуларан догађај!   

NOI NON POTEMO 
AVERE PERFETTA VITA SENZA AMICI 

– Данте

Њ.Е. Карло ло Кашо, амбасадор Републике Италије у Београду
и г. Роберто Ћинкота, директор Италијанског института за културу



Француско-српска привредна комора (CCIFS) је основана 2005. године, са мисијом 
да анимира пословну заједницу и омогући њено умрежавање реализацијом 
различитих активности, као и да пружи оперативну подршку француским 
предузећима да пронађу партнере, клијенте, добављаче и сараднике 
у Републици Србији.

Госпођа Сања Иванић, директор CCIFS-а,  је 
представнике Дипос-а упознала са 
начином на који се чланице у доба 
пандемије вируса Covid-19 прилагођавају 
променама.

- Своје чланице окупљамо кроз догађаје 
различитих формата, од оних формалних 
попут конференција, обука, гала вечери и 
других, до неформалних као што су секторски клубови или француско 
традиционално винско вече Божолеа. Због измењених околности, у последњих 
годину дана, састајемо се само у онлајн формату коме смо прилагодили своје 
активности, са циљем да члановима олакшамо рад у овом специфичном контексту.

Коментаришући пословање француских компанија у Србији, Сања напомиње:
– Као и свуда, и француске компаније у Србији су морале да промене динамику 
пословања и прилагоде се новим условима рада. До сада, криза није имала 
драматичне последице на пословање, па ни у једној од компанија није било 
масовног отпуштања запослених. Најприметнији утицај је на пословање Аеродрома 
Београд (VINCI Airports) где се, наравно, обим саобраћаја значајно смањио, али је 
компанија VINCI наставила унапређење аеродромских инфраструктура по плану.  
Тренутно спроводимо трећу анкету у вези са утицајем коронавируса на пословање 
наших чланова и знаћемо како још боље да их подржимо како би пребродиле кризу 
што безболније, додала је гђа Иванић најављујући дружења у онлајн формату.

Истичући значај билатералних односа Француске и Србије, она је такође изразила 
наду да ће се убрзаном вакцинацијом вратити и сусрети уживо.

КРИЗА НИЈЕ ОСТАВИЛА
ЗНАЧАЈНЕ ПОСЛЕДИЦЕ НА НАШЕ ЧЛАНИЦЕ

Сања Иванић, директор Француско-српске привредне коморе

Сања Иванић, диркетор CCIFS-a



Директор Друштва за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о. Београд, господин 
Ђоко Кривокапић имао је током априла задовољство да у просторијама Друштва 
угости Њ. Е. Амбасадора Савезне Републике Бразил, господина Едуарда Ботеља 
Барбозу и министарку-саветницу, Марију Кристина Переира да Силву.

Њ. Е. Амбасадор Савезне Републике Бразил, господин Едуардо Ботеља Барбоза је 
током посете искористио прилику да изрази велико задовољство не само 
изванредном сарадњом, већ и квалитетом услуга које „Дипос“ пружа цењеној 
Амбасади, као и одржавањем непокретности у улици Крунска бр. 14 
коју користи Амбасада.

ЗАДОВОЉСТВО ОСТВАРЕНОМ САРАДЊОМ

Посета Њ.Е. Амбасадора Савезне Републике Бразил, 
господина Едуарда Ботеље Барбозе



У Холандији се са великим узбуђењем 27. априла слави Koningsdag или Краљев дан. 
Овим националним празником се обележава рођендан краља Вилема Александра 
који је, као најстарији син бивше холандске краљице Беатрикс, на престо ступио 
након њене абдикације 2013. године. Вилем Александар је и први мушки следбеник 
у краљевској лози након многобројних принцеза које су се смењивале преко 130 
година - он је први мушки потомак холандске краљевске породице 
још од 1851. године!

Билатерални односи Краљевине Холандије и Републике Србије
 
Србија и Холандија имају дугу историју билатералних односа. Након што се Србија 
изборила за независност 1878. године, већ 1899. године успостављени су 
дипломатски односи са Холандијом.

У новијем периоду, европски пут Србије је на економском плану отворио врата врло 
живој привредној сарадњи. Холандске компаније данас запошљавају више од 15.000 
људи у Србији. Оне послују у великом броју сектора, од бродоградње (Vahali), до IT 
(Levi9), продаје, пољопривреде, пивске индустрије (Heineken)... У периоду од 2010. до 
2018. године Холандија је у Србију инвестирала око 2,3 милијарде евра, што је чини 
једном од највећих извора директних страних инвестиција. Један од весника нових 
путева сарадње у току пандемије коронавируса је холандски национални авио 
превозник KLM, који ће почевши од маја ове године новим директним летовима 
повезивати Београд и Амстердам.
           
Више о овој теми прочитајте на нашем БЛОГУ.

НЕКА БУДЕ НАРАНЏАСТО! 
Поводом рођендана Краља Холандије Вилема Александра

(Извор: Floris Looijesteijn, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons) 
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чија лепота нарочито долази до изражаја у пролеће. 

ПРОЛЕЋЕ У НАШИМ ЗЕЛЕНИМ ОАЗАМА

ЈЕДНО ОД ПРВИХ ПЕТ ПРЕДУЗЕЋА

Да ли сте знали да је Дипос


