
ДОБРОДОШЛИ У НАШ ЈУЛСКИ БИЛТЕН!

Са изузетним задовољством са вама делимо информацију да је компанија Bisnode, 
партнер светске мреже Dun & Bradstreet, Дипос-у доделила интернационални 
златни сертификат бонитетне изврсности – троструко златно А (ААА) и за пословне 

резултате остварене и у 2020. години.
На основу DnB параметара и међународних смерница израчунавања бонитетне 
оцене, резултати Друштва у 2020. години су оцењени максималним бројем поена 
(100/100), што нас је поново сврстало међу 0,4% пословно најстабилнијих компанија 
од укупно 473.526 активних привредних субјеката у Републици Србији, односно 4% 

компанија са натпросечним квалитетом пословања у Србији.

Такође вас за задовољством позивамо да у нашем билтену сазнате више о 
билатералним односима наше земље и Канаде, Арапске Републике Египат и 

Белорусије, као и да се упознате са чувеним дипломатом
Константином Кочом Поповићем.

Уживајте!



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.” 

ПОСЕТА ЗАДУЖБИНИ 
МАНАСТИРА ХИЛАНДАР У БЕОГРАДУ 

5. јула 2021. године запослени у Друштву за изнајмљивање некретнина Дипос д.о.о 
Београд на челу са директором Друштва, господином Кривокапићем, су имали част 
да посете Задужбину Светог Манастира Хиландар у Београду и том приликом 
упознају Игумана високопреподобног архимандрита Методија и приме 
његов благослов.

Игуман Методије устоличен је за Игумана свете царске лавре Хиландара 2010. 
године. Поред тога, Председник је Управног одбора Задужбине Светог манастира 
Хиландара, установе коју је манастир основао 2003. године у Србији ради 
добротворног рада и бриге о хиландарском наслеђу. Након разорног пожара који је 
2004. године прогутао половину здања манастира Хиландар, добио је задужење да 
руководи подухватом његове обнове.

Сарадња између Светог Манастира Хиландар и Друштва датира још од давне 1998. 
године када је тадашња Влада СРЈ поклонила Манастиру Хиландар два објекта у 
Београду, у којима се данас налазе просторије
Задужбине светог Манастира Хиландар.



156.587 mm

Географска удаљеност Србије и Канаде није била препрека да се у временима 
великих изазова успостави трајност и континуитет односа две земље.  Датумом 
званичног почетка дипломатских односа између Београда и Отаве сматра се 30. мај 
1941. године, када је датиран Указ краља Петра II, са одлуком о отварању Посланства 
Краљевине Југославије у Отави. Партнерство две земље се данас продубљује 
позитивним привредним тенденцијама, ревитализацијом политичког дијалога и 
интензивном војном, културном и академском сарадњом.

Један од кључних елемената у развоју српско – канадских односа јесте чињеница да 
у Канади живи и ради једна од најбројнијих српских заједница у свету. Торонто и 
Ванкувер су градови са највећом концентрацијом Срба који су веома добро 
интегрисани и дају значајан допринос канадском социјалном и економском животу.

Поводом обележавања 80 година од успостављања дипломатских односа, Архив 
Југославије приредио је изложбу архивских докумената “Београд – Отава 
Дипломатски односи од успостављања до данас”. Предлажемо вам да је посетите до 
1. августа 2021. године!

За више информација о односима између Србије и Канаде 
посетите наш БЛОГ. 

КОНТИНУИТЕТ ОДНОСА
УДАЉЕНИХ ЗЕМАЉА

Канада и Република Србија

https://dipos.rs/blog/kontinuitet-odnosa-udaljenih-zemalja/


Иако је народ Белорусије временом изградио посебан етнички идентитет и језик, 
ретко када су у историји имали прилику да уживају и политички суверенитет. Ова 
земља је стекла независност 1991. године одвојивши се од СССР-а, али је са данашњом 
Русијом одржала ближе политичке и економске везе од других бивших совјетских 
република. У модерној Белорусији помешане су постсовјетске традиције и европске 
вредности, што се највише огледа у најпознатијем и главном граду – Минску. 

Дипломатски односи између Републике Белорусије и Савезне Републике 
Југославије успостављени су 15. новембра 1994. године. Белорусија данас заузима 
доследан став у вези с непризнавањем једнострано проглашене независности 
Косова и подржава територијални интегритет Републике Србије. Ова држава је 
гласала против пријема Косова у UNESCO 2015. године. Амбасада СРЈ отворена је у 
Минску 1996. године, а у новембру исте године и Амбасада Белорусије у Београду, у 
Шкаркиној вили у Делиградској улици, којом управља Дипос. 

У циљу унапређења пословања и развоја међународне сарадње, Дипос од 2019. 
године негује партнерство са белоруском Дирекцијом за пружање услуга 
дипломатском кору и званичним делегацијама „Дипсервис“, са којим је и потписан 
Уговор о међусобној сарадњи.

На нашем БЛОГУ сазнајте више 
о односима Белорусије и Србије.

ЕВРОПСКЕ ВРЕДНОСТИ САЗДАНЕ 
НА ПОСТСОВЈЕТСКОЈ ТРАДИЦИЈИ

Република Белорусија и Република Србија

https://dipos.rs/blog/evropske-vrednosti-sazdane-na-postsovjetskoj-tradiciji/


Односи Србије и Египта већ више од два века представљају пример пријатељске 
сарадње. Повезаност кроз дипломатију, културу и туризам део је прошлости, 
садашњости и будућности наше две земље.

Партнерство Југославије и Египта достигло је врхунац када су председници Тито, 
Насер и Нехру основали Покрет несврстаних, који се почетком шездесетих година 
XX века појављује на светској политичкој сцени као алтернатива блоковској подели 
света. Симболички, они су представљали и три континента – Европу, Африку и Азију.

Египатска цивилизација представља једну од најстаријих у историји, која је имала 
значајан утицај на развој Античке Грчке, Римског Царства и западне цивилизације 
уопште. Велико интересовање за упознавање са овим делом света
није заобишло ни Србију.

Тако су, још пре успостављања дипломатских веза, августа 1888. године грађани 
Србије имали прилику да виде египатску мумију изложену у Народном музеју у 
Београду. Њу је филантроп и мецена Хаџи Павле Риђички током путовања по Египту, 
купио у Луксору, на пијаци, „из родољубиве намере” „не за себе, него за српски 
народ”. Мумификовани људски остаци, који припадају Несмину, свештенику из 
Ахмима, од недавно су поново изложени у Народном музеју и представљају једини 
артефакт ове врсте у Србији.

Уколико до сада нисте, предлажемо вам да током лета посетите овај музеј и 
погледате вредну Египатску збирку!

Више о повезаности Србије и Египта прочитајте на нашем БЛОГУ.

ПОВЕЗАНОСТ КРОЗ ДИПЛОМАТИЈУ, 
КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ

Арапска Република Египат и Република Србија

(Извор: Здравко Печар CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons) 

(Извор: Народни музеј)

Сусрет Тита и Насера на броду Галеб

Београдска мумија у Народном музеју у Београду

https://dipos.rs/blog/povezanost-kroz-diplomatiju-kulturu-i-turizam/


Константин-Коча Поповић је био истакнути дипломата и државни функционер у 
социјалистичкој Југославији. Био је сорбонски ђак, књижевник и један од оснивача 
београдске надреалистичке групе. Учестовао је у Шпанском грађанском рату и 
НОР-у. Целог живота се борио против фашизма, бољшевизма и свих других видова 
једноумља. Инспирисан традицијом просветитељства и Француске револуције, био 
је и један од најватренијих заговорника истинске несврстаности и демократије.

Више интересантних детаља о његовом животу и дипломатској каријери садржано 
је на нашем БЛОГУ. 

Константин-Коча Поповић
СРПСКЕ ДИПЛОМАТЕ

(Извор: Wikipedia)

Коча Поповић као шеф југословенске делегације на заседању
Генералне скупштине Уједињених Нација 

https://dipos.rs/blog/poznati-srpski-diplomata-konstantin-koca-popovic/
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наших клијената је задовољно ажурношћу ДИПОС-а
у извршавању уговорних обавеза.

96%
Да ли сте знали?

Једна од најупечатљивијих скулптура наше збирке скулптура „Мермер и звуци“
 је „Ослобађање камена“, чији аутор је један од најпознатијих белгијских вајара,

Jan Dries.

Овај вајар је био оснивач G58 и школе De Nieuwe Vlaamse. Прославио се 50-тих 
година 20. века својим аутономним керамичким скулптурама. Тежио је чистим 
облицима у којима је боја уступила место дару светлости. Након што је први пут 

експериментисао са гипсом 1959-1960, радио је углавном са белим мермером 
Carrara који упија светлост.

ПРЕДСТАВЉАМО СКУЛПТУРЕ НАШЕ 
КОЛЕКЦИЈЕ ,,МЕРМЕР И ЗВУЦИ” 

https://www.instagram.com/belgradefinestliving/
https://www.linkedin.com/company/dipos-belgrade-serbia/
https://dipos.rs/



