
ДОБРОДОШЛИ У НАШ
ЈУНСКИ БИЛТЕН!

Ведри јун 2021. године у нашем Друштву улепшан је активностима којима смо 
унапредили сарадњу са вишедеценијским пословним партнерима.

Догађај који је обележио месец јун је обележавање 50 година пословне сарадње са 
Амбасадом Руске Федерације и Трговинским представништвом Руске Федерације у 
Београду. Била нам је изузетна част и задовољство да овим поводом 12. јуна угостимо 
Њ.Е. Александра Боцан-Харченка, амбасадора Руске Федерације у Београду, 

посебно што је ово и прва посета амбасадора ове земље Дипос-у 
од његовог оснивања, која је реализована на иницијативу 

директора Друштва, Ђока Кривокапића.

Пословна сарадња Трговинског представништва Руске Федерације у Београду и 
Друштва за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о. Београд успостављена је давне 

1972. године, када је закључен први Уговор о закупу објекта  у Београду, 
у Катићевој улици бр. 8-10, који користи ово Представништво. 



АМБАСАДОР РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
И ДИРЕКТОР ДИПОС-а САДЊОМ БРЕЗЕ 

ОБЕЛЕЖИЛИ 50 ГОДИНА САРАДЊЕ

Негујући  праксу обележавања јубилеја партнерских и пријатељских односа са 
дипломатско-конзуларним представништвима у Републици Србији, а која је по први 
пут успостављена након именовања Ђока Кривокапића за директора, Друштво за 
изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о. Београд је прославило 50 година пословне 
сарадње са Амбасадом Руске Федерације и Трговинским представништвом Руске 
Федерације у Београду. Овим поводом амбасадор Руске Федерације у Републици 
Србији, Њ. Е. Александар Боцан-Харченко и директор Дипос-а Ђоко Кривокапић, у 
присуству трговинског представника Руске Федерације у Београду, господина 
Андреј Хрипунова, посадили су стабло брезе у Дипломатској колонији на Дедињу.

Ово је уједно и прва посета амбасадора Руске Федерације у Београду Дипос-у од 
његовог оснивања, а реализована је на иницијативу директора Кривокапића.
Амбасадор Боцан-Харченко је овом приликом изјавио да је сарадња започела 
између бившег Совјетског Савеза и СФРЈ, али је наставила да се  развија 
непрекидно, узастопно и веома плодно, а када се говори о стратешкој сарадњи 
између Србије и Русије која је сада на највишем нивоу, истакао је да се свака 
сарадња гради на појединачним најбољим примерима, међу којима је и сарадња са 
Дипос-ом. Амбасадор је такође рекао: „Нама је посебно драго што смо посадили ову 
брезу, као симбол и знак наше плодне сарадње са Дипос-ом. Будући да данас 
прослављамо Дан Русије,  ово је још једно обележје Дана Русије и симбол Русије, 
овде, у овом лепом дворишту, у Дипломатској колонији“. 

У свом обраћању, директор Кривокапић је навео: ,,У част тог јубилеја, а као плод 
наше изузетне сарадње је и данашњи чин садње овог стабла, који ми причињава 
велико задовољство. Стога Вам се, уважени господине Боцан-Харченко захваљујем, 
што сте се одазвали позиву да данас, Ви и ја, засадимо ово стабло и тако оставимо 
залог за наше будуће сусрете и сарадњу. Уверен сам да ћемо још дуго година на 
овако симболичан и свечан начин обогаћивати зелену оазу у Дипломатској 
колонији на Дедињу у којој се данас налазимо, а која датира из 1961. године.” 



Директор Кривокапић је искористио ову прилику да братском народу Руске 
Федерације честита и национални празник – Дан Русије, 12. јун и напоменуо значај 
стратешког партнерства наших држава, као и духовне блискости и пријатељства 
наша два народа.

Истичући брезу као симбол лепоте, снаге и бајковитог руског пејзажа, директор 
Кривокапић је на руском језику прочитао и песму Сергеја Јесењина „Бреза“, 
посвећену овом дрвету. 

Трговински представник Руске Федерације у Републици Србији, господин Андреј 
Хрипунов је искористио прилику да се захвали директору Дипос-а, господину 
Кривокапићу, који по његовим речима има разумевања за захтеве Трговинског 
представништва, исказује велико поштовање и уважавање према Руском 
трговинском представништву и свим запосленима и том приликом и додао: „Овакав 
однос нама олакшава рад и самим тим доприноси развоју
руско-српске економске сарадње“. 

Директор Дипос-а, господин Кривокапић је Њ.Е. Амбасадору Боцан-Харченку, у знак 
обележавања јубилеја, поклонио и примерак првог уговора  о закупу објекта у 
Катићевој улици у Београду, закључен 1972. године између тадашње Амбасаде 
СССР-а и Предузећа за газдовање зградама и становима страних дипломатских и 
конзуларних представништава.



Под окриљем Симпозијума скулптуре „Бели Венчац“ и Смотре уметности „Мермер и 
звуци“ од 1966. године до данас преко две стотине уметника са свих пет континената 
континуирано је стварало више од 220 мермерних скулптура, које су потом 
изложене у екстеријеру паркова и фонтана у различитим градовима Србије.

Дипос је поносни власник неких од најлепших уметничких дела насталих у периоду 
од 1980. до 2007. године, у којима се на симболичан начин преплићу лепота 
венчачког камена и богатство уметничког израза. Ове прелепе скулптуре данас 
красе Дипломатску колонију на Дедињу. У наредним билтенима детаљније ћемо вас 
упознати са нашим скулптурама и њиховим ауторима.

У међувремену вас позивамо да прошетате до парка у Дипломатској колонији на 
Дедињу и уживате у њиховој лепоти!

СУСРЕТ ЛЕПОТЕ
ВЕНЧАЧКОГ КАМЕНА И ЗЕЛЕНЕ ОАЗЕ

Представљамо Дипос-ову збирку скулптура „Мермер и звуци“



Односи између Руске Федерације и Републике Србије заснивају се на 
вишевековном стратешком партнерству изграђеном на дубоком пријатељству два 
народа које, поред политичке подршке, подразумева и духовну, културну и језичку 
блискост. 

Иако су званични дипломатски односи Кнежевине Србије и Руске Царевине 
успостављени су 1838. године, Русија је играла одлучујућу улогу у развоју савремене 
српске државе. Везе између средњовековне Србије и Русије су превасходно биле 
верске и културолошке: у обе земље званични језик је био старословенски, а 
заједничка вера је било православно хришћанство. Букурешким миром из 1812. 
године Русија је издејствовала одређену самоуправу за Србе. То је био и први 
међународни уговор у српској историји у коме се модерна Србија помиње као 
субјекат, чиме је наша земља уведена у међународну заједницу. Једренским 
споразумом из 1829. године је решено и српско питање и Турска је под притиском 
Русије претходну самоуправу Србије коначно претворила у аутономију.  Помоћ ове 
земље била је и од пресудног значаја у Великом рату. Русија и Србија се данас 
заједнички поносе и својом антифашистичком борбом у Другом светском рату и 
својим херојима који су од нацизма ослобађали Совјетски Савез, Југославију и већи 
део Европе.  Обе земље схватиле су као свој задатак да сећање на своје жртве за 
одбрану човечанства негују и оснажују како би будућим генерацијама дале пример 
и научиле их колико су важни слобода и суверенитет.

Више о билатералним односима Русије и Србије
прочитајте на нашем БЛОГУ.

СРПСКО – РУСКИ МАРШ
Руска Федерација и Република Србија

https://dipos.rs/blog/srpsko-ruski-mars/


Данци су данас познати као најсрећнији људи на свету. Овој чињеници свакако 
доприноси државни систем социјалне заштите који подразумева бесплатно 
здравство и образовање за све грађане, што је даље омогућило економску једнакост 
у друштву, одсуство корупције и изузетно ниску стопу криминала.

Билатерални односи Србије и Данске формално су успостављени 1917. године. 
Политичка и економска сарадња Србије и Данске је на добром нивоу, уз 
континуиран раст. У периоду од јануара до новембра 2020. године остварен је извоз 
у вредности од 55,4 милиона евра, док је вредност увоза за исти период износила 
142,7 милиона евра.

Да ли сте знали да је Округли Торањ у Копенхагену најстарији функционални 
опсерваторијум где су се звезде посматрале још 1642. године и да се Данска састоји 
од 444 острва, од чега су само 76 насељена? 

Посетите наш БЛОГ за више занимљивости
о овој прелепој земљи!

БАЈКОВИТА ЗЕМЉА ХЛАДНОГ СЕВЕРА
Поводом Дана уставности Краљевине Данске

https://dipos.rs/blog/bajkovita-zemlja-hladnog-severa/


Територија данашње Србије је у античко доба била раскрсница древних путева и 
мост између култура запада и истока. Од дана када је римски генерал Гај Скрибоније 
Курио стигао на обале Дунава и потчинио Келте и затечена племена, до 441. године 
када је Атила Хунски угасио римски Београд, на нашем подручју писала се историја 
Римског царства и тадашњег света.

Чак 16 императора Римског царства рођено је на територији данашње Србије, што је 
уједно и највећи број римских царева рођених ван Италије. Најпознатији од њих је 
император позног Римског царства Константин Велики, који је рођен у Нишу, 
тадашњем Наисусу. Константин је донео Милански едикт 313. године, којим је 
престао прогон хришћана и подигао Нови Рим – Константинопољ. Сматра се за једну 
од најважнијих личности у историји Европе и хришћанства.

Поред императора, некадашње Римско царство је иза себе оставило и рушевине 
градова изграђених на територији данашње Србије, као што су Сирмијум (Сремска 
Митровица), Виминацијум (Костолац), Феликс Ромулијана (Зајечар), Наисус (Ниш) и 
Сингидунум (Београд).

На нашем БЛОГУ,,Игра видљивог и невидљивог“ 
сазнајте више о заједничкој прошлости Италије и Србије!

ИГРА ВИДЉИВОГ И НЕВИДЉИВОГ
Република Италија и Република Србија

https://dipos.rs/blog/republika-srbija-i-republika-italija-igra-vidljivog-i-nevidljivog/
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