
ДОБРО ДОШЛИ
У НАШ МАЈСКИ БИЛТЕН!

У мају месецу наша држава обележaва Дан српске дипломатије. Као датум
установљен је 29. мај, у спомен на дан када је 1839. године, у Књажевини Србији,

основана прва Канцеларија иностраних дела, што се сматра почетком
професионалне дипломатије у Србији.

У мајском издању нашег билтена сазнаћете каква су искуства запослених који
у Дипос-у раде више од 40 година, а каква су искуства оних који су нам се недавно

придружили. Чућете и бројне занимљиве приче о дипломатама које смо угостили у
протеклих 60 година нашег рада.

Матуранти наших дугогодишњих партнера и пословних пријатеља,
Интернационалне школе у Београду, прославили су звук последњег

школског звонa! Тим поводом уприличена је свечаност којој су
на позив Интернационалне школе у Београду присуствовали

и представници Дипос-а.

Водимо Вас у Краљевину Данску - земљу која носи титулу најсрећније земље света
према неколико међународних истраживања.

Упознаћемо вас и са животом и радом Илије Гарашанина,
једног од три велика српска државника.

Сазнаћете и у каквој су вези телекомуникациони сателит „Телстар“,
фреска Бели Анђео и наше Друштво.

Уживајте у читању, и пратите нас на друштвеним мрежама
Instagram (@belgradefinestliving) и LinkedIn (Dipos Belgrade).

Будите у току са свим актуелностима из нашег пословања!

Ваш Дипос тим

https://www.instagram.com/belgradefinestliving/
https://www.linkedin.com/company/dipos-belgrade-serbia/


ДАН СРПСКЕ ДИПЛОМАТИЈЕ

Република Србија овог месеца обележaва Дан српске 
дипломатије. Овaj празник установљен је у спомен на 
29. мај 1839. године, када је у Књажевини Србији, 
основана прва  Канцеларија иностраних дела, што се 
сматра почетком професионалне дипломатије у 
нашој земљи.

У то време, Србија је имала само неколицину представништва у нашем региону, 
Отоманском царству, Русији и Аустрији, да би данас имала преко 100 
дипломатско-конзуларних мисија, на свим континентима.

Честитамо празник грађанима Србије и свим српским дипломатама који 
представљају нашу земљу у свету, и чине да је данас Република Србија поштована 
држава и важан фактор међународне политике.

НАШИХ 60 ГОДИНА

Поводом 60 година нашег пословања разговарали смо са  запосленима који у 
Дипос-у раде више од 40 година, али и онима коју су нам се недавно придружили. 
Сазнајте како изгледа провести цео радни век у нашем Друштву, али и бројне 
занимљиве приче о дипломатама које смо угостили и са којима смо имали част да 
сарађујемо у протеклих 60 година нашег рада.

ПОГЛЕДАЈТЕ ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=91jkfNTn9Q0
https://www.youtube.com/watch?v=91jkfNTn9Q0


„Изузетно смо поносни на сваког нашег матуранта и желимо им пуно успеха у 
светлој и срећној будућности.  Знамо да ћете променити свет – зато крените и то 
учините дипломци!” Овим речима представници Интернационалне школе у 
Београду обратили су се генерацији матураната 2022, током предаје диплома.
 
Тим поводом, 28.05.2022. године, уприличена је свечаност којој су на позив 
Интернационалне школе у Београду присуствовали и представници Дипос-а: Ивана 
Милосављевић, заменик директора, Светлана Грујанић, директор службе за послове 
закупа, комерцијалне послове и маркетинг и Александар Вјештица, стручни 
сарадник у Служби за послове закупа, комерцијалне послове и маркетинг. 
 
Овогодишњи дипломци који су, према речима директора Школе, господина Едру 
Дери, показали невероватан успех на завршним испитима, долазе из Аустралије, 
Кине, Мађарске, Израела, Италије, Северне Македоније, Русије, Србије, Словеније, 
Јужне Кореје, Украјине и Уједињеног Краљевства.
 
Интернационална школа у Београду и Дипос негују  успешну пословну сарадњу, 
будући да Школа користи непокретности из фонда Друштва на адресама у улици 
Темишварска 19 и Бањичких жртава бр. 6 дуги низ година. 
 
Велико нам је задовљство што смо присуствовали овако значајном догађају у животу 
сваког младог човека, а нашим пријатељима Интернационалној школи у Београду 
желимо још много нових матураната који ће мењати овај свет.

МАТУРАНТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНЕ
ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ ПРОСЛАВИЛИ

ЗВУК ПОСЛЕДЊЕГ ШКОЛСКОГ ЗВОНА



АМБАСАДОР РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
И ДИРЕКТОР ДИПОС-а САДЊОМ БРЕЗЕ 

ОБЕЛЕЖИЛИ 50 ГОДИНА САРАДЊЕ

У Северној Европи налази се Краљевина Данска. Позната као држава благостања, са 
развијеном привредом, јаким јавним и приватним сектором, као друштва са 
једнаким правима за све, Данска је више година за редом, према неколико 
међународних истраживања. проглашавана и за најсрећнију земљу на свету. У 
самом је врху земаља са најразвијенијим образовањем, здравственом заштитом, 
грађанским слободама, демократским управљањем и ЛГБТ једнакостима. Данска је 
чланица оснивач НАТО-а, Нордијског савета, ОЕЦД-а, ОЕБС-а и Уједињених нација.

НАЈСРЕЋНИЈА ЗЕМЉА НА СВЕТУ
Република Србија и Краљевина Данска

ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ

https://dipos.rs/blog/danska/
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у којој је основан Дипос,

лансиран је први и телекомуникациони сателит „Телстар“, 
који је омогућио пренос ТВ програма преко Атлантског океана. 

Међу сликама емитованим из Европе је и "Бели анђео", 
фреска из манастира Милешева.

1962. године

Да ли сте знали?

Српски државник, председник Владе, један од 
уставобранитеља, и творац чувеног „Начертанија“, 
Илија Гарашанин је, поред Јована Ристића и Николе 
Пашића, остао забележен као један од три велика 
српска државника. Водио је српску државну политику у 
време два кнеза Александра Карађорђевића и 
Михаила Обреновића. 

За време његовог министровања турски гарнизони 
напустили су све тврђаве које су држали у Србији, што 
се сматра највећим успехом српске дипломатије тога 
доба.

ИЛИЈА ГАРАШАНИН
СРПСКЕ ДИПЛОМАТЕ

ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ

https://www.instagram.com/belgradefinestliving/
https://www.linkedin.com/company/dipos-belgrade-serbia/
https://dipos.rs/blog/ilija-garasanin-srpske-diplomate-diplomatija/
https://dipos.rs/



