
ДОБРОДОШЛИ У НАШ АВГУСТОВСКИ
БИЛТЕН!

Упркос изазовима са којима се суочила целокупна светска привреда услед 
пандемије вируса  COVID-19, наши пословни резултати бележе успешност по 
бројним показатељима за 2020. годину. Остварена добит пре опорезивања већа је за 
чак 52,02% од првобитно планиране, што је и показатељ узајамног поверења и 

стабилности сарадње са нашим клијентима.
У овом издању билтена подсећамо се најважнијих поља билатералне сарадње 

између Швајцарске Конфередације и Србије.
Развој партнерства балканских земаља у оквиру иницијативе Отворени Балкан и 
национални празник Северне Македоније подстакли су нас да се такође осврнемо 

на билатералне односе Северне Македоније и Србије.
Представљамо вам и једног од најпознатијих писаца у региону – нобеловца Иву 

Андрића, не само као великог књижевника, већ и као дипломату.

Позивамо вас да се прошетате Дипломатском колонијом, у чијем је парку изложена 
збирка скуулптура ,,Мермер и звуци“, као и да нас пратите на друштвеним мрежама 

Instagram (@belgradefinestliving) и LinkedIn (Dipos Belgrade)!

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


АМБАСАДОР РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
И ДИРЕКТОР ДИПОС-а САДЊОМ БРЕЗЕ 

ОБЕЛЕЖИЛИ 50 ГОДИНА САРАДЊЕ

ОСТВАРЕНА ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
ЗА 52,02% ВЕЋА ОД ПЛАНИРАНЕ

Програмом пословања за 2020. годину Друштво 
за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о. 
Београд планирало је да ће остварити бруто 
добит пре опорезивања у износу од 
104.062.000,00 РСД.  Услед нeочекиване 
епидемије вируса COVID-19 која се проширила на 
светском нивоу, Друштво је било принуђено да 
изврши корекције у погледу планирања свог 
пословања за 2020. годину. Изменама и допунама 
програма пословања за 2020. годину значајно је 
умањен износ планиране добити и исти је 
износио свега 6.663.000,00 РСД.

И поред свега наведеног, у потпуно неочекиваним условима пословања који су 
оставили несагледиве економске последице на читаву економију, Дипос са поносом 
може истаћи да је 2020. годину у пословном смислу завршио више него успешно.
Остварена бруто добит Дипос-а за 2020. годину пре опорезивања износи 
158.200.000,00 РСД, односно чак је за 52,02% већа од првобитно планиране.

Током историје, данашње државе Северна 
Македонија и Србија биле су повезане на 
различите начине. Средњовековна Србија 
управљала је областима које данас обухвата 
Северна Македонија, а за време заједничког 
живота под окриљем СФРЈ изграђене су 
инфраструктурне и економске везе које и 
данас значајно доприносе привредној 
размени и регионалној повезаности. Данас су 
обе земље део иницијативе Отворени Балкан, 
која је великог значаја за регионални 
економски развој и процес њиховог прикључења Европској унији.

Више о историјској повезаности Републике Северне Македоније и Републике 
Србије прочитајте на нашем БЛОГУ.

ИСТОРИЈСКА ПОВЕЗАНОСТ
И ЗАЈЕДНИЧКА ЕВРОПСКА БУДУЋНОСТ

Република Србија и Република Северна Македонија

Скопље, главни град Северне Македоније

https://dipos.rs/blog/istorijska-povezanost-i-zajednicka-evropska-buducnost/


Именовање др. Славка Грујића за првог српског амбасадора у Швајцарској 1916. 
године сматра се званичним почетком дипломатских односа између ове земље и 
Србије. Од тада до данас, билатерални односи Швајцарске и Србије се оцењују као 
традиционално пријатељски, добри и у сталном су успону.

Насупрот широко популарном спортском ривалству Новака Ђоковића и Роџера 
Федерера, Србија и Швајцарска данас интензивно сарађују у мање познатим 
областима науке, технологије и образовања и иновација. Швајцарска је и један од 
најважнијих билатералних донатора наше земље. Србија у предстојећем периоду 
остаје приоритетна област за сарадњу за швајцарски програм са Источном Европом.

Успостављено партнерство две земље наставља се са заједничким погледом на 
примену добре праксе ради развоја целокупне Европе.

Ко су били утицајни Срби који су се у 19. веку школовали на швајцарским 
универзитетима и како је Швајцарац Арчибалд Рајс задужио српски народ сазнајте 

на нашем БЛОГУ.

ПАРТНЕРСТВО СА ПОГЛЕДОМ
Швајцарска Конфедерација и Република Србија

Славко Грујић, први српски амбасадор у Швајцарској

https://dipos.rs/blog/partnerstvo-sa-pogledom/


,,Не само да дипломатија није за свакога, него се може слободно рећи да је мали 
број људи који заиста имају дара и звања за тај посао. То су људи добре али 

једноставне памети, људи упрошћене и ограничене осетљивости и хладна срца, 
али не и лишени срца и без сваке осетљивости, способни за претварање, али не 

затворени и тајанствени, још мање подли, снажни, али не и груби, брзи и одлучни, 
али не преки и брзоплети, стварни, трезвени, али и суви и досадни”, 

записао је Иво Андрић у својој бележници о дипломатама.

Нобелову награду за књижевност добио је 1961. године за епску снагу са којом је 
налазио теме и осликавао људске судбине извучене из историје његове земље.

Какву је улогу за своју ,,малу земљу међу световима“ Иво Андрић одиграо током 
богате дипломатске каријере прочитајте на нашем БЛОГУ.

Иво Андрић – писац дипломата
и дипломата писац

СРПСКЕ ДИПЛОМАТЕ

(Извор: Wikimedia Commons, Стеван Крагујевић, CC BY-SA 3.0)

 
Иво Андрић у својој радној соби 

https://dipos.rs/blog/ivo-andric-pisac-diplomata-i-diplomata-pisac/
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основана је Дирекција за управљање и изградњу зграда 
страних дипломатских и конзуларних представништава, 

што је уједно био и почетак рада нашег Друштва.

1962. године
Да ли сте знали?

Владан Мартиновић (1954) је познато име у српској савременој уметности и 
протекле две деценије био је „заштитни знак“ аранђеловачке уметничке смотре 
„Мермер и звуци“. Задивио је београдску публику спектакуларним самосталним 
изложбама у Галерији КЦБ и УЛУС-а, а изложеним делима је показао да је један од 

великих мајстора клесања у камену, што је међу српским вајарима 
данас права реткост.

Део наше збирке скулптура је и његово дело ,,Коцка“,
изложено у Дипломатској колонији на Дедињу.

ПРЕДСТАВЉАМО СКУЛПТУРЕ
НАШЕ КОЛЕКЦИЈЕ ,,МЕРМЕР И ЗВУЦИ” 

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



