
ДОБРОДОШЛИ
У НАШ ОКТОБАРСКИ БИЛТЕН!

Поводом обележавања шездесетогодишњице оснивања Покрета несврстаних, 
Београд је у октобру био домаћин једног од највећих дипломатских 

скупова у Европи.

„Покрет несврстаних увек је био и остаје симбол слободољубивог дела света који је 
спреман да се бори за своју независност, аутономију и суверенитет и дубоко сам 
уверен да ће наставити да се бори за ове циљеве. Србија зна колико је та борба 
тешка.  Глобални мир је основ сарадње. Осим осврта на прошлих 60 година 
Покрета, на овом скупу треба да се поставе и циљеви за будућност. Будућност 
једнаких, где се иста права примењују на све, јесте правац у коме овај Покрет иде 
од почетка,“ истакао је председник Републике Србије Александар Вучић у свом 

уводном обраћању и пожелео топлу добродошлицу.

За потребе смештаја делегата који су присуствовали давне 1961. године на првој 
конференцији Покрета изграђена је Дипломатска колонија којом управља наше 
Друштво, а интензивна сарадња са бројним чланицама Несврстаних траје и данас.

Поред овог јубилеја, ове године обележавамо и 185-годишњицу успостављања 
дипломатских односа Републике Аустрије и Републике Србије. Позивамо вас да се у 

наставку упознате са различитим аспектима богате билатералне сарадње.

Биће нам задовољство да вас упознамо са новостима и интересантним детаљима 
из нашег пословања које објављујемо на друштвеним мрежама 
Instagram (@belgradefinestliving) и LinkedIn (Dipos Belgrade).

Пратите нас! 

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


АМБАСАДОР РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
И ДИРЕКТОР ДИПОС-а САДЊОМ БРЕЗЕ 

ОБЕЛЕЖИЛИ 50 ГОДИНА САРАДЊЕ

САРАДЊА ДИПОСА
И ЧЛАНИЦА ПОКРЕТА НЕСВРСТАНИХ

Један од највећих мултилатералних скупова у Европи ове године – Самит 
Несврстаних, којим је обележено шест деценија од његовог оснивања, одржан је у 
Београду 11. и 12. октобра 2021. године. Овом догађају присуствовали су високи 
представници 105 земаља и делегације девет међународних организација.

Поводом одржавања Самита Несврстаних давне 1961. године за потребе смештаја и 
боравка страних дипломата и представника свих држава који су присуствовали 
првој конференцији изграђена је Дипломатска колонија на Дедињу.  Иако изграђена 
пре 50 и више година, и данас представља једну од најексклузивнијих локација за 
живот и рад у Београду, интимну амбијенталну целину космополитског духа,
оазу мира и зеленила.

,,Са поносом истичемо да тренутно сарађујемо са чак 17 држава са статусом члана 
и посматрача Покрета несврстаних, укључујући  Републику Белорусију, 
Демократску Републику Конго, Републику Тунис, Арапску Републику Египат, 
Републику Кубу, Републику Либан, Републику Уније Мјанмар, Државу Палестину, 
Краљевину Камбоџу, Републику Индију, Републику Аргентину, Савезну Републику 
Бразил, Републику Црну Гору, Народну Републику Кину, Сједињене Мексичке 
Државе и Републику Индију,“ изјављује директор Друштва Ђоко Кривокапић.

,,Више од 96% корисника наших услуга из домена дипломатско-конзуларних 
представништвима задовољно је квалитетом пружених услуга. Наставићемо да 
унапређујемо квалитет сарадње како бисмо презентовали Србију у најбољем 
светлу," додао је директор Кривокапић.



Званични дипломатски односи Републике Аустрије и Републике Србије 
успостављени су пре 185 година, када је аустријски конзул 15. септембра 1836. године 
предао своје акредитиве српском кнезу Милошу Обреновићу.  

Билатерални односи две земље бележе изузетан напредак и непрекидно се 
интензивирају на свим нивоима, нарочито након 2000. године. Поред политичке и 
економске сарадње, негују се бројна партнерства у области науке и образовања.

Беч је одиграо веома важну улогу у развоју српске културе и њеног утицаја. Вук 
Караџић је 1814. године у овом граду објавио чувену збирку народних песама ,,Мала 
простонародна славено-сербска песмарица“, а затим и прву граматику српског 
језика на народном говору. У Бечу је штампано и његово издање ,,Народне српске 
приповетке“.

Поред Вука Караџића, у Бечу су се школовале или живеле бројне знамените 
личности Србије - Доситеј Обрадовић,  Јован Јовановић Змај, Бранко Радичевић, 
књаз Милош Обреновић, краљ Милан Обреновић и краљ Александар 
Карађорђевић.

Више информација о интензивној сарадњи Републике Аустрије и Републике 
Србије сазнајте на нашем БЛОГУ!

185 ГОДИНА ДИПЛОМАТИЈЕ И ПОДРШКЕ
Билатерални односи Републике Аустрије и Републике Србије

https://dipos.rs/blog/185-godina-diplomatije-i-podrske/


Сава Грујић је заузимао висока места у српском политичком животу, како на 
унутарњем, тако и на спољном плану. Био је председник Владе чак пет пута, 
министар војни, министар иностраних дела, посланик у Атини, Петрограду и 

Цариграду, дугогодишњи председник Државног савета, члан Сената и почасни 
члан Српске краљевске академије.

,,Храбар и сналажљив на бојишту, био је, исто тако, вешт политичар и дипломата, 
запаженог такта и неусиљене уздржаности. Помагао је свом народу на бојном 

пољу, у политичкој изградњи и демократском сазревању земље као и у 
задобијању подршке за остваривање државног интереса Србије. Иако невешт у 

беседништву, његови списи могу служити као пример доброг стила”
– овим речима га описује аутор Божидар Јововић.

На нашем БЛОГУ сазнајте више о овом знаменитом српском дипломати!

САВА ГРУЈИЋ 
СРПСКЕ ДИПЛОМАТЕ

https://dipos.rs/blog/sava-grujic/
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испитаника који су учествовали у нашој анонимној анкети 
о задовољству пруженим услугама је позитивно оценило 

рад менаџмента Друштва за 2020. годину.

96%
Да ли сте знали?

Једна од скулптура из наше колекције 
,,Мермер и звуци“, која се данас налази у 
Дипломатској колонији на Дедињу, је и 
дело које носи назив ,,Ослушкивање јеке“ 
аутора  Димитрија Мите Поповића, 
познатог уметника, сликара, вајара, 

графичара, ликовног критичара 
и филозофа.

 
Рођен на Цетињу, Поповић је основну и 
средњу школу завршио у родном граду,

а 1976. године дипломирао је на 
Академији у Загребу, у класи професора 

Шиме Перића.

Димитрије Поповић је имао око шездесет самосталних, а учествовао је на више од 
150 групних изложби и ликовних манифестација.

ПРЕДСТАВЉАМО СКУЛПТУРЕ
НАШЕ КОЛЕКЦИЈЕ ,,МЕРМЕР И ЗВУЦИ” 

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



