
ДОБРОДОШЛИ
У НАШ НОВЕМБАРСКИ БИЛТЕН!

Поводом обележавања 65 година пословне сарадње нашег Друштва и Амбасаде 
Мексика, са великим задовољством смо током новембра угостили Њ. Е. господина 
Карлоса Исаура Феликса Корону у нашим просторијама. ,,Вишедеценијска сарадња 

је и залог за будуће проширење и унапређење нашег партнерства“, истакао је
овом приликом директор нашег Друштва Ђоко Кривокапић.

Од новембра, у новост у пословању Дипос-а је и јединствени програм под називом 
,,ДипКулТура", који подразумева организоване посете наших запослених културним 

манифестацијама и институцијама у Београду чије су теме дипломатија 
и међународни односи. 

У наставку вас такође упознајемо и са животом и радом Стојана Новаковића, српског 
државника и дипломате који се за добро свог народа борио књигом и пером. 

Пратите нас на друштвеним мрежама Instagram (@belgradefinestliving) 
и LinkedIn (@Dipos Belgrade) и будите у току са свим актуелностима 

из нашег пословања! 

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


АМБАСАДОР РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
И ДИРЕКТОР ДИПОС-а САДЊОМ БРЕЗЕ 

ОБЕЛЕЖИЛИ 50 ГОДИНА САРАДЊЕ

65 ГОДИНА САРАДЊЕ ДИПОС-а
И АМБАСАДЕ МЕКСИКА

Поводом обележавања 65 година пословне сарадње Друштва за изнајмљивање 
некретнина „Дипос“ д.о.о. Београд и Амбасаде Мексика у Републици Србији, 
уприличен је сусрет амбасадора Мексика, Њ. Е. господина Карлоса Исаура Феликса 
Короне и директора Друштва, господина Ђока Кривокапића.

Током сусрета у просторијама Друштва, његова Екселенција, господин Карлос 
Исауро Феликс Корона и директор Дипос-а, господин Кривокапић исказали су 
велико задовољство досадашњом сарадњом која датира још од 1956. године, када је 
закључен први Уговор о закупу непокретности у улици Љутице Богдана бр. 5, а у 
којој се данас налазе пословне просторије Амбасаде Мексика у Београду.

Господин Кривокапић је истакао да је наша вишедеценијска сарадња не само 
потврда добрих и пријатељских односа који су неговани на обострано задовољство, 
већ и залог за њихово будуће проширење и унапређење. Уз примерак првог 
Уговора о закупу непокретности, он је уваженом госту поклонио и монографију о 
животу и раду истакнутог српског научника и проналазача, Михајла Пупина.



Посетом изложби у организацији Српске академије наука и уметности посвећеној 
Јовану Дучићу под називом ,,Трагање за новим“, запослени у  Дипос-у су се још 
ближе упознали са животом и делом Јована Дучића.

Ово је истовремено и прва активност реализована у оквиру програма ,,ДипКулТура“, 
иницијативе Дипос-а која подразумева организацију посета културним 
манифестацијама чији је примарни фокус дипломатија и развој билатералних 
односа Републике Србије.

,,Нашим програмом ,,ДипКулТура” настојимо да унапређујемо професионалне 
капацитете Дипос-а, али и да истовремено промовишемо културне вредности на 
којима се заснива развој целокупног друштва Србије,“ изјављује Ивана 
Милосављевић, заменик директора Дипос-а.

НОВА ИНИЦИЈАТИВА - ДипКулТура
Култура у фокусу пословања Дипос-а



Свој пут у српску историју дечак Коста Новаковић, који је касније променио име у 
Стојан, практично је започео након савета учитеља његовом оцу да пошаље сина на 

школовање у Београд. Када је отац рекао да нема новца ни за пут, учитељ му је 
готово пророчки рекао: ,,За пут позајми, а он је толико вредан и радан да ће се сам 

издржавати, а и тај дуг вратити”. Управо то се и догодило.

Након успешне политичке каријере у Србији, Стојан Новаковић је на прву 
дипломатску функцију постављен у Цариграду 1886. године. У наредних шест 

година успео је да закључи више успешних договора са турским властима, 
нарочито на пољу образовања и културе. 

Циљ његове дипломатске активности био је побољшање положаја Срба на 
терориторији некадашње Старе Србије, односно делова Косова и Метохије, 

Албаније и Македоније.

Позивамо вас да на нашем БЛОГУ сазнате више о овом истакнутом државнику, 
научнику и дипломати!

СТОЈАН НОВАКОВИЋ
СРПСКЕ ДИПЛОМАТЕ

https://dipos.rs/blog/stojan-novakovic/
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учесника наше анонимне анкете је позитивно оценило 
стечени општи утисак о Дипос-у у односу на очекивања и захтеве.

97%
Да ли сте знали?

Скулптуру ,,Коцка“ креирао је египатски уметник Наги Фарид, један од најпознатијих 
вајара у својој земљи и наследник фараонске традиције скулптуре од камена.

Члан је Високог одбора за културу и Удружења за пластичне уметности у Египту. За 
свој рад воли да каже да изражава звук из душе камена и ствара дела 

како би сви љубитељи чули тај звук.

Посетите парк у Дипломатској колонији и уживајте у нашим уметничким делима!

ПРЕДСТАВЉАМО СКУЛПТУРЕ НАШЕ
КОЛЕКЦИЈЕ ,,МЕРМЕР И ЗВУЦИ”

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



