
ДОБРО ДОШЛИ
У НАШ АПРИЛСКИ БИЛТЕН!

Ради даљег унапређења пословних резултата и задовољства корисника наших 
услуга, током овог месеца смо квалитет пословања учврстили обнављањем 

међународно признатог сертификата ISO 9001:2015.

Амбасада Израела у Србији обележила је недавно 30 година од обнављања 
дипломатских односа између Републике Србије и Државе Израел, због чега се у 

априлском билтену посвећујемо овој пријатељској земљи. 

Упознаћемо вас и са животом и радом Проте Матеје Ненадовића, великог српског 
дипломате и једним од ретких, у то време, писмених људи у Србији.

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

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


АМБАСАДОР РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
И ДИРЕКТОР ДИПОС-а САДЊОМ БРЕЗЕ 

ОБЕЛЕЖИЛИ 50 ГОДИНА САРАДЊЕ

ДИПОС НАСТАВЉА ПОСЛОВАЊЕ
ПО МЕЂУНАРОДНОМ ISO СТАНДАРДУ 

Након успешног оцењивања квалитета пословних процеса и система менаџмента 
квалитетом од стране независног акредитованог сертификационог тела „DAS Certifi-
cation” Ltd. са седиштем у Великоj Британији, а у складу са међународним 
стандардом ISO 9001:2015, Друштво за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о је у 
2022. години обновило међународни признат сертификат ISO 9001:2015.

Стандард система менаџмента квалитетом ISO 9001:2015 први пут је уведен у нашем 
Друштву на почетку 2019. године, када је пословање по међународно признатим 
мерилиа представљало један од многих стратешких циљева који су до сада успешно 
реализовани.

ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ

https://dipos.rs/vest/%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%99%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%92%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be/?news-category=vest


ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ

У просторијама Друштва за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о. Београд 
уприличен је сусрет представника Амбасаде Сједињених Америчких Држава у 
Београду и представника Друштва, на коме се разговарало и о унапређењу 
пословне сарадње и партнерских односа који трају дуже од 60 година.

Током сусрета обе стране су исказале велико задовољство досадашњом сарадњом 
Амбасаде и Дипос-а и констатовале да постоји међусобно залагање и заједнички 
интерес да традиционално добри односи буду додатно оснажени и у наредном 
периоду.

ПАРТНЕРСКИ ОДНОСИ
КОЈИ ТРАЈУ ДУЖЕ ОД 60 ГОДИНА

Представници Амбасаде Сједињених Америчких Држава
посетили „Дипос“

https://dipos.rs/vest/%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%99%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b0-%d1%98%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%88-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5/?news-category=vest


АМБАСАДОР РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
И ДИРЕКТОР ДИПОС-а САДЊОМ БРЕЗЕ 

ОБЕЛЕЖИЛИ 50 ГОДИНА САРАДЊЕ

Амбасада Израела у Србији обележила је недавно 30 година од обнављања 
дипломатских односа између Републике Србије и Државе Израел, као и 45 година 
од када је израелски кошаркашки клуб Макаби освојио своју прву титулу европског 
првака у београдском ,,Пиониру". Јубилеј обнављања дипломатских односа две 
земље биће обележен бројним манифестацијама до краја 2022. године. 

Развој добрих и пријатељских односа са Државом Израел заснован је на историјској 
блискости српског и јеврејског народа, која је исказана и кроз заједничко страдање 
током Другог светског рата. 

Више о овој земљи и Јеврејској заједници у Србији прочитајте на нашем блогу!

ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ

30 ГОДИНА ОД ОБНАВЉАЊА
ДИПЛОМАТСКИХ ОДНОСА

Република Србија и Држава Израел

https://dipos.rs/blog/30-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b4-%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%99%d0%b0%d1%9a%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%be%d0%b4%d0%bd/
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у којој је основан Дипос

отворен је аеродром Београд,
који данас носи назив Никола Тесла.

1962. године

Да ли сте знали?

Прота Матеја Ненадовић био је војвода Првог 
српског устанка, први председник 
Правитељствујушчег совјета, цењени дипломата 
и један од ретких, у то време, писмених људи у 
Србији. Почасним чином Проте, одликовала га је 
православна црква, када је добио и своју парохију. 
Као син кнеза Алексе Ненадовића, погубљеног у 
Сечи кнезова, са стрицем Јаковом покренуо је 
Први српски устанак у ваљевској и шабачкој 
нахији.

Учествовао је у борбама, али важио и за мудрог 
преговарача како са Турцима тако и 
најзначајнијим владарима тога доба.

Током свог живота написао је „Мемоаре“, 
драгоцени историјски доцумент о битним 
личностима и догађајима свога времена.

ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ 
СРПСКЕ ДИПЛОМАТЕ

ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ

https://rs.linkedin.com/in/dipos-belgrade
https://www.instagram.com/belgradefinestliving/
https://dipos.rs/
https://dipos.rs/blog/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%9b/



