ДОБРО ДОШЛИ
У НАШ ДЕЦЕМБАРСКИ БИЛТЕН!
У години која се ближи крају имамо много разлога да будемо поносни на остварене
резултате: поред позитивних финансијских трендова, скоро у потпуности смо
дигитализовали пословне процесе и унапредили услуге и односе са закупцима
и нашим пословним партнерима.
У децембарском билтену вам представљамо и неке од новости из нашег пословања.
Такође вас упознајемо и са дипломатским активностима чувеног Михајла Пупина,
личног пријатеља председника САД-а Вудроа Вилсона, чијим су залагањем
све српске земље ушле у састав Југославије.
Кратко се подсећамо и билатералних односа Србије и Финске, земље која је
6. децембра обележила Дан независности.
Са великим ентузијазмом дочекујемо и нову 2022. годину.
Нека вам буде испуњена добрим здрављем, животним радостима
и успехом у свим пословним активностима!

АМБАСАДОР
ФЕДЕРАЦИЈЕ
ПОСЕТАРУСКЕ
АМБАСАДОРА
И ДИРЕКТОР
ДИПОС-а
САДЊОМ БРЕЗЕ
РЕПУБЛИКЕ
АРГЕНТИНЕ
ОБЕЛЕЖИЛИ 50 ГОДИНА САРАДЊЕ
Новоакредитовани aмбасадор Републике Аргентине у Републици Србији, Његова
Екселенција, господин Освалдо Нарсисо Марсико, посетио је наше Друштво и
захвалио се директору Кривокапићу на свим активностима које Дипос спроводи на
одржавању непокретности које цењена Амбасада Републике Аргентине користи за
своје потребе.
Овом приликом амбасадор је истакао да се у резиденцији у којој борави осећа као у
свом дому и посебно истакао промптност Дипос-а у реализацији захтева, срдачност
и гостопримство српског народа и додао да је Дипос увек ту када је Амбасади
потребан.

ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ

ЗАХВАЛНИЦЕ ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ
ДИПЛОМАТСКЕ КОЛОНИЈЕ
Директор Дипос-а, господин Ђоко Кривокапић уручио је захвалнице Њ. Е.
амбасадору Руске Федерације у Београду, господину Александру Боцан-Харченку и
трговинском представнику Руске Федерације, господину Андреју Хрипунову, због
подршке ширењу еколошке свести и доприносу озелењавању и улепшавању
Дипломатске колоније на Дедињу, која ове године прославља 60 година од
изградње.

Значајна подршка Амбасаде Руске Федерације Друштву Дипос д.о.о. Београд огледа
се и у чињеници да је амбасадор Руске Федерације, Боцан-Харченко био гост овог
Друштва у јуну 2021. године, што је прва посета амбасадора Руске Федерације у
Београду овом Друштву од његовог оснивања. У част пословне сарадње која траје
више од 50 година, посађено је стабло брезе у Дипломатској колонији на Дедињу.

ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ

Република Финска и Република Србија

ЗЕМЉА ПОНОЋНОГ СУНЦА
И ХИЉАДУ ЈЕЗЕРА

Дипломатски односи између Финске и тадашње Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца успостављени су 7. августа 1929. године. Иако су се ставови две
администрације кроз историју некада разликовали, земље су временом градиле све
ближе односе. У протеклих неколико година траје динамичан политички дијалог са
високим степеном међусобног разумевања, посебно у контексту подршке Финске
процесу европских интеграција Републике Србије.

Више занимљивости о овој далекој земљи, из чије области Лапонија нам долази и
Деда Мраз, сазнајте на нашем блогу!

ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ

СРПСКЕ ДИПЛОМАТЕ

МИХАЈЛО ИДВОРСКИ ПУПИН
Многи од нас Михајла Пупина везују само за његова научна достигнућа. Међутим,
овог ,,Американца по образовању и Србина по рођењу” Краљевина Србија
именовала је за почасног конзула у САД-у 1912. године. Пупин је страствено бранио
српске интересе и значајно допринео успостављању међудржавних и ширих
друштвених српско-америчких веза.

ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ

60 година Дипломатске колоније

СВЕТ У МАЛОМ

Дипломатска колонија на Дедињу је већ 60 година симбол космополитског духа
Београда, испуњена миром и раскошним зеленилом. Данас представља драгоцен
и аутентичан свет у малом.
Своје утиске о животу и раду у овом јединственом насељу, са нама су поделили
неки од наших закупаца. Погледајте видео!

Да ли сте знали?
2022. године ДИПОС обележава

60

година постојања!
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