
ДОБРОДОШЛИ
У НАШ СЕПТЕМБАРСКИ БИЛТЕН!

Један од најважнијих догађаја који су на билатералном плану обележили септембар 
је седамдесетпетогодишњица дипломатских односа између Сједињених Мексичких 
Држава и Републике Србије. Са великим задовољством смо се одазвали позиву 

нашег вишедеценијског клијента, Амбасаде Мексика у Београду,
да се придружимо прослави овог јубилеја.

Интензиван билатерални дијалог на спољнополитичком плану Србије одвијао се и 
са Републиком Мађарском. Детаље о историјском развоју односа две државе 

представили смо у блогу на нашем веб сајту, а са неким најважнијим аспектима
вас упознајемо у наставку.

Предлажемо вам да прелепе јесење дане искористите за шетњу до парка у нашој 
Дипломатској колонији и уживате у скулптурама међународне смотре уметности 
,,Мермер и звуци”, или за посету Дому Јеврема Грујића, истакнутог српског 

дипломате 19. века, са чијим заслугама за развој Србије вас такође упознајемо
у нашем билтену и блогу. 



ИСТОРИЈА ПРИЈАТЕЉСКИХ ОДНОСА 
И  МЕЂУСОБНЕ ПОДРШКЕ 

75 година дипломатских односа Мексика и Србије

Амбасада Мексика у Републици Србији је 15. септембра 2021. године, поводом 
прославе Националног празника и 75 година дипломатских односа Мексика и 
Републике Србије организовала пригодну свечаност у просторијама Амбасаде, којој 
су присуствовали пријатељи Амбасаде и мексичког народа, представници 
дипломатског кора, као и представници Друштва за изнајмљивање некретнина 
„Дипос“ д.о.о. Београд, заменик директора, Ивана Милосављевић и директор 
Службе за техничке послове, Јован Рогановић.

Њ. Е. господин Феликс Корона изјавио је да од када је Мексико отворио своју 
Амбасаду у Београду никада, ни у једном тренутку није затворио врата и увек је био 
близак српском народу у току историјских дешавања у области Западног Балкана, а 
у складу са својим принципима спољне политике, међународног права и стабилног 
пријатељства, Мексико је подржавао суверенитет и територијални интегритет 
Србије.

Амбасада Мексика у Републици Србији и Друштво за изнајмљивање некретнина 
„Дипос“ д.о.о. Београд више деценија негују добру пословну сарадњу, будући да 
цењена Амбасада користи непокретност из фонда Друштва
у улици Љутице Богдана бр. 5.

За више детаља на посетите наш ВЕБ-САЈТ.

https://dipos.rs/vest/75-godina-diplomatskih-odnosa-srbije-i-meksika/?news-category=vest


Иако су током историје односи српског и мађарског народа били веома бурни, о 
данашњим пријатељским ставовима две земље можда најбоље сведочи чињеница 
да Србија и Мађарска имају споразум о заједничком коришћењу просторија 
дипломатско конзуларних представништава у свету.

Током шесте заједничке седнице две Владе одржане у септембру, премијер 
Мађарске, Виктор Орбан изјавио је да је потписани Споразум о срдачним односима 
и стратешком партнерству између две земље један од најважнијих „на историјском 
хоризонту“ од свих које је потписао. С друге стране, председница Владе Србије,
Ана Брнабић истакла је овом приликом да је Мађарска
„најпоузданији партнер Србије на европском путу“.

Такође је наглашено да је Мађарска за Србију постала трећи највећи 
економско-трговински партнер у оквиру Европске Уније, као и да је међусобна 
робна размена између Србије и Мађарске, и поред пандемије Корона вируса,
у 2020. години значајно порасла у односу на 2019. годину.

Више о овој суседној земљи и животу Срба на њеној територији сазнајте
на нашем БЛОГУ!

ЗАЈЕДНИЧКА ИЗГРАДЊА ЦЕНТРАЛНЕ ЕВРОПЕ
Билатерални односи Републике Мађарске и Републике Србије

https://dipos.rs/blog/zajednicka-izgradnja-centralne-evrope/


Јеврем Грујић, српски државник и дипломата, је био више пута министар, судија 
Великог суда и дипломатски представник Србије у Цариграду, Лондону, Паризу и 
Бриселу. Током своје дугогодишње каријере је остварио изузетан допринос за 
развој Србије у областима дипломатије, образовања и законодавства.

Његовим залагањем је донет Први закон о Народној скупштини 1858. године. Овај 
документ представља темељ модерне демократије и грађанског парламентаризма 
у Србији.

Током XИX и XX века у салонима Дома Јеврема Грујића, који се налази у Светогорској 
улици у Београду, организовани су градски балови на којима се окупљала 
друштвена, интелектуална и политичка елита која је одлучивала о будућности 
Србије.  Редовни гости били су Јован Дучић, Милан Ракић, Јован Цвијић, Симо 
Матавуљ, Јован Скерлић, Паја Јовановић, Милан Ракић, Урош Предић и други. 
Краљица Марија Карађорђевић долазила је ненајављена и без протокола. Овде је 
чак и потписан тајни уговор Србије и Бугарске за ослобођење Јужних Словена 1912. 
године на ком је касније заснован Балкански савез.

Позивамо вас да се додатно упознате са његовом дипломатском активношћу
на нашем БЛОГУ, као и да посетите овај интересантан музеј!

ЈЕВРЕМ ГРУЈИЋ
– ПОКРЕТАЧ СРПСКОГ ЛИБЕРАЛИЗМА –

СРПСКЕ ДИПЛОМАТЕ

https://dipos.rs/blog/jevrem-grujic-pokretac-srpskog-liberalizma/
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Нашим клијентима пружамо 

за архитектонско-грађевинске и инсталатерске послове,
као и за уређење дворишта и зелених површина.

КОНСУЛТАНТСКЕ
И ПРОЈЕКТАНТСКЕ УСЛУГЕ

Да ли сте знали?

Једно од дела које украшава Дипломатску колонију на Дедињу из колекције 
интернационалног симпозијума скулптуре „Бели венчац“ и смотре уметности 

„Мермер и звуци“ у Аранђеловцу је и скулптура ,,Маска” 
аутора Умара Камара из Гвинеје.

Дело је настало 1989. године и још увек блиста лепотом белине венчачког камена!

ПРЕДСТАВЉАМО СКУЛПТУРЕ
НАШЕ КОЛЕКЦИЈЕ ,,МЕРМЕР И ЗВУЦИ”
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