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У години у којој Телеком Ср
бијаобележава25годинапо

стојања и успешног пословања,
током којих је од националног
операторапостаорегионалнили
дернапољу телекомуникацијаи
медијског садржаја, са стремље
њимаусмеренимкасветскимтр
жиштима и са запосленима као
најважнијим ресурсом, компа
нијабележинесамозначајнепо
словнерезултатенегои значајна
постигнућа на пољу друштвено
одговорног пословања као поу
зданпартнерзаједнице.

Имајући у виду досадашње
резултате, Телеком Србија је на
ставио реализацију стратешких
пројеката покренутих у прет
ходном периоду. Као компани
ја посвећена одрживом развоју,
са успостављеним системом ме
наџмента животном средином и
усвојеном Политиком животне
средине,приоритетнамјестално

In the year when Telekom Srbija 
marks 25 years of its existence

and successful operations, during
whichithasturnedfromanational
operator into a regional leader in
the sphere of telecommunications
andmediacontent,withaspirations
towardstheglobalmarketsandem
ployees as its most important re
source, the company has recorded
notonlysignificantbusinessresults,
butalsosignificantachievementsin
the sphere of socially responsible
behaviour as a reliable partner of
thecommunity.

Given the former results, Tele
komSrbijacontinuedwith the im
plementation of strategic projects
launchedinthepreviousperiod.As
acompanycommittedtosustainable
development, with an established
environmental management sys
temandanadoptedEnvironmental
ProtectionPolicy,ourpriority is to
constantly improve performances

25 го ди на смо ту где сте ви
We have been where you are for 25 years



побољшавањеперформансиутој
области. Додатно смо препозна
лииважносточувањабиолошке
разноврсности, и кроз наставак
кампање„Ниједнаврстанеуми
ресама“,тежимоочувањубиоди
верзитетаиеколошкеравнотеже
уприроди,усарадњисаудруже
њимазазаштитуреткихиугро
женихврста.Значајовогпројекта
потврђен је великимпризнањем
„Шампион одрживости“ које се
додељује за најбоље праксе по
словања и допринос компанија
у остварењу Циљева одрживог
развоја.

in this sphere. We have addition
ally recognized the importance of
preserving biological diversity, and
through the continued campaign
“NoSpeciesDiesAlone”,westriveto
preservebiodiversityandecological
balance in nature, in cooperation
withtheassociationsfortheprotec
tionofrareandendangeredspecies.
The importanceof thisprojecthas
beenconfirmedbythegreatrecog
nition, “Sustainability Champion”,
whichisallocatedforthebestbusi
nesspracticesandthecontribution
ofcompaniestotheSustainableDe
velopmentGoals.
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Итоком2022.годинеуфокусу
нашихактивностибилојеулага
ње у младе и образовање, а по
себно су се издвојили пројекти
у програму „Покрећемо покре
таче“. Успешно је организован
11.„mts app конкурс“ за израду
апликација за мобилне уређа
је и 5. Регионални app изазов, у
оквирукојихсуизабраненајбо
ље апликације и награђени ти
мовисредњошколацакојисуих
креирали. Пројекат „Стварамо
знање“, кроз који компанија до
нира средства за опремање ра
чунарскихкабинетауосновним 

Once again, in 2022, our activi
ties were focused on investing in
youngpeople and education, espe
cially through the projects within
the program called “We Support
the Initiators”. We successfully or
ganized the 11th mts app competi
tion for the creationofmobile ap
plicationsandthe5thRegionalApp
Challenge, within which we chose
the best applications and awarded
thehigh school teamswhocreated
them.The“WeCreate Knowledge”
project, throughwhich thecompa
nydonatesfundsforequippingthe
infrormation science classrooms in
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школамауСрбији,реализованје
по6.путинових20школадоби
лојевреднурачунарскуопрему.

Захваљујући бројним актив
ностиманапољудруштвеноод
говорног пословања и корпора
тивне филантропије, компанији
судодељенеидругезначајнена
граде.Поводомобележавањапе
тог Националног дана давања,
установљеног у циљу подизања
свести заједнице о значају до
нација хране за најугроженије
слојеве становништва,Телеко
му Србија је
поново доде
љена Повеља
за допринос
акцији „Спа
симо храну,
спасимо ху
маност“.Ком
панија кроз
подршку овој
акцијинастављаданегује зајед
ништво, солидарност и добро
чинство, стварајући тако боље
приликезасве.ТелекомСрбијаје
добитникпризнањазадугогоди
шњуподршкуразвоју спорта за
особе са инвалидитетом и при
знања за корпоративни допри
носекономскомоснаживањуже
накоје јепроизводиницијативе
„1000жена“,сациљемдасескре
непажњанаженесаселакојеиз
радомрукотворинаиузадеква
танприступтржишту,могусеби
даобезбедеизвореприхода.

the primary schools in Serbia,was
implemented for the 6th time and
another 20 schools received valu
ablecomputerequipment.

Owing to numerous activities in
thesphereofsociallyresponsibleop
erationsandcorporatephilanthropy,
thecompanyhasbeengrantedother
significant awards.On the occasion
ofmarkingthefifthNationalDayof
Giving, established with the aim of
raisingcommunityawarenessofthe
importanceoffooddonationsforthe
mostvulnerablesegmentsofthepop

ulation, Telekom
Srbija was once
againawardedthe
Charter for the
Contribution to
theDonateFood, 
Save Humanity
campaign.Bysup
porting this cam
paignthecompa

ny continues to foster togetherness,
solidarity and charity, thus creating
better opportunities for everyone.
TelekomSrbijaalsoreceivedarecog
nitionforitslongtermsupporttothe
development of sports for disabled
persons and a recognition for cor
poratecontributiontotheeconomic
empowerment of women which is
theresultofthe“1000Women”initi
ative,withtheaimofdrawingatten
tiontoruralwomenwho,bymaking
handicraftsandwithadequateaccess
tothemarket,cansecuretheirown 
sourceofincome.
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„Ниједна врста не умире
сама“ је дугорочан про

јекат ТелекомаСрбија који пру
жа подршку активним мерама
заштите биодиверзитета. За са
мо годину дана слоган пројекта
„Ниједнаврстанеумиресама“је
постао општепознат и синоним
законкретнуподршкукомпаније
стручњацима и организацијама
које се баве заштитом кључних
врстанашегекосистема.

У првој фази пројекта ком
панија јескренулапажњуназа
штитуптицаитокроз4реткеи
угрожене врсте, које су биле за
штитна лица кампање: белогла
вогсупа,орлазмијара,модровра
нуисове.Онесуу2022.години
добилевеликопојачање.Новију
накзаштитарскогпројектабиоје
најкрупнијисисаркоднас–мрки

“NoSpeciesDiesAlone”isTele
komSrbija’slongtermproject

providingsupporttoactivebiodiver
sityprotectionmeasures.In justone
year, the slogan of the project “No
SpeciesDiesAlone”hasbecomewell
known and synonymous with the 
company’s concrete support to ex
pertsandorganizationsdealingwith
the protection of the key species of
ourecosystem.

In the first phase of the project,
thecompanydrewattentiontobird
protectionthroughfourrareanden
dangeredbirds,whichwere thepa
trons of the campaign: the griffon
vulture, the shorttoed snake eagle,
the European roller and owls. In
2022,thislistwasextended.Thenew
hero of the protection project was
the largest mammal in our coun
try– thebrownbear, anendanger 
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Ни јед на вр ста не уми ре са ма –  
си но ним за жи вот у хар мо ни ји с при ро дом

No Species Dies Alone –  
synonym for living in harmony with nature
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медвед,угроженаврстаодогром
неважностизаочувањешумског
екосистема.

НаподручјуНационалногпар
каТара,главномприбежиштуза
медведе са најбројнијом попула
цијомунашојземљи,тимструч
њака са Биолошког факултета и
изНПТара,узподршкуТелекома
Србија,токомјесени2021.године
спровео је акцију обележавања
медведатешкогоко250килогра

ed species of great importance for
the preservation of the forest eco
system.

In the area of the Tara National
Park,themainrefugeforbearswith
thelargestpopulationinourcountry,
ateamofexpertsfromtheBiological
Faculty and from the TaraNational
Park,withthesupportofTelekomSr
bija,duringtheautumnof2021‚con
ducted the campaign of marking a
bearweighingaround250kilos,bya
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„Какобисесачувалезначајневрстеињиховастаништа
потребанјемултидисциплинаранприступ,сарадњаразличитих
институцијаистручњакаузкоришћењенајсавременијих
технолошкихрешења,алииподршкадруштвеноодговорних
компанија.ЗатосезахваљујемокомпанијиТелекомСрбијакојаје
препозналанашепотребеизначајовогпројекта.“

(ДрагићКараклић,директорЈПНационалнипаркТара)

ма, који је маркиран GPS/GSM
огрлицом са камером. Овај је
динственипројекатнатеритори
јиБалкана,управозбогупотребе
специјалне видео камере, која је
први пут примењена у праћењу
теврсте,омогућионамједирек
танувиду„Тајниживотмедведа“.

Након годину дана снимци о
кретању, понашању и навикама
мркогмедведадонелисуизузет
новреднанаучнасазнањаштоће

GPS/GSMcollarwithacamera.This
uniqueprojectontheterritoryofthe
Balkans,preciselybecauseoftheuse
ofthespecialvideocamerawhichhas
beenusedforthefirsttimeinmoni
toringthisspecies,allowedusadirect
insightintothe“SecretLifeofBears”.

Afteroneyear, recordingsof the
movement,behaviourandhabitsof
the brown bear brought extremely
valuablescientificknowledgewhich
will be reflected in themore effec
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“Inordertopreservethissignificantspeciesofbirdsandtheirhabitats,
weneedamultidisciplinaryapproach,cooperationbetweendifferent
institutionsandexpertswiththeuseofmoderntechnologicalsolutions,
alongwiththesupportofsociallyresponsiblecompanies.Thatiswhywe
thanktheTelekomSrbijacompanywhichhasrecognizedourneedsand
theimportanceofthisproject”.

(DragićKaraklić,thedirectorofthePETaraNationalPark)
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сеодразитиина ефикаснију за
штиту ове строго заштићене и
угрожене врсте. Камером је, из
међу осталог, забележенизлазак
медведаизбрлога,кретањепогу
стимшумамаТаре,узизбегавање
отворенихпростораисусретаса
људима,алииостваривањекон
такатасадвеженке.Кадровииз
пројекта „Тајни живота медве
да“омогућавајуида сенајшира
јавност упозна са овом врстом
ињеномнезамењивомулогом у
очувању природне равнотеже,

tive protection of this striclty pro
tectedandendangeredspecies.The
camera,amongotherthings,record
edthebearleavingtheden,moving
through the dense forests of Tara,
avoiding open spaces and encoun
ters with people, as well as mak
ing contact with two female bears.
The footage from the “Secret Life
of Bears” project allows the wider
publictobecomefamiliarwiththis
speciesand its irreplaceable role in
preservingthenaturalbalance,and
makesitpossibletochangetheneg

13

„ПодршкаТелекомаСрбијаоваквимпројектимасеодвијаутри
смера.Прво,увидуфинансијскеподршкезакуповинунеопходне
опремеизатеренскеактивностистручњакакојирадена
заштитибиодиверзитета,затимувидуедукацијејавностио
значајуочувањабиолошкеразноврсностикрозкампању‘Ниједна
врстанеумиресама’иможданајважнијисегменткојисетиче
директнонашегпословања,јекреирањеповољног
телекомуникационогамбијентаусвимкрајевимаСрбијекоји
омогућавадасебројниподациилиснимцисакамерапренесу
дотимовабиологакакобииханализиралиипредузели
одговарајућемерезаштите.“

(ЗоранКарић,стручњакзазаштиту
животнесрединеТелекомаСрбија)



чимесеутичеинапроменунега
тивногставапремаовојизузетно
вреднојврсти.

Организације које вредно ра
де на заштити наше природне
баштине чине пре свега људи!
Изтогразлогасмоомогућилида
се јавност кроз серијал кратких
видеоприлога упозна са пред
ставницима Удружења љубитеља
природе „Riparia“, Природњачког
друштва„Геа“иФондацијезаза
штиту птица грабљивица, са ко
јимакомпанијаблискосарађујеу

ativeattitudetowardsthisextreme
lyvaluablespecies.

Theorganizationsthatworkhard
to protect our natural heritage are
primarily made up of people! For
this reason, we made it possible to
the public through a series of short
videos to become familiar with the
representativesoftheAssociationof
NatureLovers“Riparia”,theNatural
istSociety“Gea”andtheFoundation
for the Protection of Birds of Prey,
withwhichthecompanycloselyco
operates in the active protection of
endangeredspeciesofbirds–griffon
vultures, shorttoed snake eageles,
European rollers and owls.The he
roes of our environment, sincerely
dedicated to thepreservationof the
endangered species and the protec
tion of nature, shared their experi
ences and motives for the specific
type ofwork in the field, aswell as
adviceonthepossiblecontributions
andengagementofeachindividualin
thepreservationofnaturalresources.
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“TelekomSrbija’ssupportforsuchprojectstakesplaceinthreedirections.
First,intheformoffinancialsupportforpurchasingthenecessary
equipmentandforthefieldactivitiesofexpertsworkingtoprotect
biodiversity,thenintheformofeducatingthepublicaboutthe
importanceofpreservingbiologicaldiversitythroughthecampaign
“NoSpeciesDiesAlone”andperhapsthemostimportantsegment
thatconcernsdirectlyouroperationsiscreatingafavourable
telecommunicationsenvironmentinallpartsofSerbiawhichallows
numerousdataorfootagefromthecamerastobetransmittedtoteams
ofbiologistsforthepurposeofanalysisandundertakingappropriate
protectionmeasures”.

(ZoranKarić,TelekomSrbija’senvirnonmentalprotectionexpert)
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активној заштити угрожених вр
стаптица–белоглавихсупова,ор
лова змијара,модровранаисова.
Херојинашегокружења,искрено
посвећениочувањуугро
жених врста и зашти
типрироде,поделили су
своја искуства и мотиве
заспецифичнуврстура
данатерену,каоисавете
о могућим доприноси
маиангажовањимасва
когпојединцауочувању
природнихбогатстава.

Уз подршку Телеко
ма Србија настављен је
мониторинг белоглавог
супа.Поредприменеса

With the support of Telekom
Srbija, the monitoring of the grif
fon vulture continued.Apart from
the application of satellite telem

etry, we used the special
wing markers which are,
withthepermissionofthe
Ministry of Environmen
tal Protection, placed on
young birds and subse
quentlymakeitpossibleto
spotthebirdfromagreat
distance.Thisincreasesthe
numberof finds,which is
of great importance. Col
oured plastic rings for
marking vultures andnu
meroustypesofsafetyand
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телитскетелеметрије,коришћени
суиспецијалникрилнимаркери
којисе,уздозволуМинистарства
заштитеживотнесредине,поста
вљајунамладејединкеикасније
омогућавају да се птица уочи са
велике даљине, чиме се повећа
вабројналаза,штојеодогромне
важности.Прибављенисуипла
стичнипрстеновиубојизамар
кирањесуповаибројнасигурно
сноалпинистичка опрема, као
и средства радиовезе, што све
омогућаваалпинистимаибиоло
зимабезбеданприступгнездима
суповаивеомаделикатанрадса
овомстрогозаштићеномиугро
женомврстом.

alpinistequipment,alongwithradio
communications equipment, were
alsoacquired,whichallowsalpinists
andbiologistssafeaccesstogriffon
vulturenestsandverydelicatework
with this strictlyprotectedanden
dangeredspecies.

After the famousOgnjenka and
Vid, a third shorttoed snake eagle
flewofftheVršacmountainscarry
ing a GPS/GSM transmitter in the
satellite telemetry program. It was
ayoungfemaleeaglemarkedinthe
nestandnamedDevana.Thisisthe
third generationof snake eagles to
befollowedontheirmigrationroute
toAfrica. By November 2022, De
vanasuccessfullyflew7200kmand
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НакончувенеОгњенкеиВида,
трећи орао змијар је полетео са
Вршачких планина носећи GPS/
GSM одашиљач у програму са
телитске телеметрије. Ради се о
младој женки која је маркирана
на гнезду и добила име Девана.
Ово је трећа генерација змијара
којисепратинаселидбеномпуту
доАфрике.Деванаједоновембра
2022. године успешно прелетела
7200kmидолетеладоНигера,где
зимује.Какосустручњацидоса
да сателитски пратили три орла
змијара,већпостојиодличанузо
ракипоузданиподациострате
гији миграције наше популације
змијара која је откривена захва
љујућисателитскојтелеметрији.

Настављене су активности
намерамазаштитесова,акреи 
рањем апликације за мобилне
телефоне, заштита модровране
постала јемного бољаи ефика
снија.Наконобукерегионалних
координаторапрограмазаштите
модровране,почелосесаприме
ном апликације што доприноси
много лакшем теренском раду
и планирању активнихмера за
штите.

Једанодциљевапројекта„Ни
једнаврстанеумиресама“јееду
кацијајавностиозначајуочувања
врста. Зато су дизајниранеипо
стављене две атрактивне инфо
таблеомодровранамауСпецијал
номрезерватуприроде„Лудошко
језеро“ и о орловима змијарима

arrrivedinNigerwhereshespends
the winter. Since experts have so
far followed three snake eagles by
satellite, there is already an excel
lentsampleandreliabledataonthe
migrationstrategyofoursnakeea
glepoplulationwhichhasbeenre
vealedthankstosatellitetelemetry.

We continued our activities re
gardingtheprotectionofowls,and
bycreatingamobilephoneapplica
tion,theprotectionoftheEuropean
roller has improved and become
muchmoreeffective.Afterthetrain
ing of the regional coordinators of
theEuropeanrollerprotectionpro
gram,westarted implementing the
application which contributes to a
mucheasierfieldworkandplanning
activeprotectionmeasures.

Oneofthegoalsoftheproject“No
SpeciesDiesAlone”istheeducation
ofthepublicabouttheimportance
ofspeciespreservation.Thisiswhy
two attractive information boards
abouttheEuropeanrollerhavebeen
designed andplaced in the Special
Nature Reserve “Ludoško jezero”
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уПределуизузетниходлика„Вр
шачкепланине“,санамеромдасе
посетиоцима ових заштићених
природнихдобарапокажесвале
пота наше природне баштине и
представидугогодишњаподршка
компаније напорима за очување
овихврста.

КомпанијајепомоглаиУстано
визазаштитуприроде„Тителски
брег“увидудонацијезареализа
цију пројекта „Даљински видео
надзорнахранилиштуорлабело
репанаиптицаграбљивица“,као
иранијих годинаУдружењу гра
ђана„Јадовник – оаза нетакнуте
природе“ за постављање видео
надзоранахранилиштуКашанза
белоглаве супове и друге дивље
животиње.

and about the snake eagles in the
AreaofOutstandingNaturalBeauty
“Vršačkeplanine”,withtheintention
toshowthevisitorsoftheseprotect
ed natural assets all the beauty of
ournaturalheritageandpresentthe
company’slongtermsupportforef
fortstopreservethesespecies.

ThecompanyalsohelpedtheIn
stitution forNatureProtection“Ti
telskibreg”byadonationfortheim
plementationoftheproject“Remote
video surveillance at the feeding
ground of whitetailed eagles and
birds of prey”, as it has helped the
Citizens’Association“Jadovnik–the
oasisofpristinenature”placevideo
surveillance at the feeding ground
Kašanforgriffonvulturesandother
wildanimals,inthepreviousyears.
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Улагање у заједницу за Теле
комСрбија представљапри

вилегију и прилику да се живот
уњојучинибољим.Својанасто
јањанатомпољу,којасеогледа
ју у подршци предузетништву и
младима,каоиуулагањууобра
зовање, компанија је обједини
лакрозкровнипрограм„Покре
ћемо покретаче“ – осмишљен са
циљемдасепружиподршкапо
јединцима и институцијама да у
свом окружењу и сами покрећу
позитивнепромене.Програмоб
једињује различите генерације
младихизапочињесанајмлађим
покретачима.Ониурачунарским
кабинетима,савременоопремље
ним кроз пројекат „Стварамо
знање“,имајушансуда,узпомоћ
наставника, боље и лакше уче, и
знањемдонесупозитивнепроме
не.Нањегасенадовезујепројекат
mtsappконкурсукојемсредњо

Telekom Srbija sees investment
inthecommunityаsaprivilege

and opportunity tomake life in it
better.Inthisfield,thecompanyhas
uniteditsefforts,whicharereflected
insupportforentrepreneurshipand
youngpeople,aswellasinvestment
ineducation, through theumbrella
program“Wesupporttheinitiators”
–designedsoastoprovidesupport
toindividualsandinstitutionstoin
itiatepositivechangesintheirenvi
ronment.Theprogramunitesdiffer
entgenerationsofyoungpeopleand
starts with the youngest initiators.
In their information science class
rooms,modernlyequippedthrough
the “We Create Knowledge” pro
ject, they have the chance to, with
the help of a teacher, learn better
andmore easily, and contribute to
positive changeswith their knowl
edge. It is followedby themts app
competitionproject, inwhichhigh

Свет на ших по кре та ча
The world of our initiators
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школци имају могућност да ма
штовитоикорисноосмишљеним
апликацијама мењају свет набо
ље. Напредне идеје младих ин
жењераизнекадашњегстартапа,
а сада компаније„Strawberry en
ergy“,преточенеуоригиналнесо
ларне паметне клупе, члановима
заједнице,пореддопунебатерија
замобилнеуређаје,дајуувидиу
низметеоролошкихиеколошких
податакаитимедоприноседасе
подигне свест о потреби кори
шћењазеленихенергија.

schoolstudentshavethepossibility
to change the world for the better
by creative and usefully designed
applications. The progressive ideas
of the young engineers from the
formerstartupandnowthe“Straw
berryenergy”company,turnedinto
originalsolarsmartbenches,which,
apart from chargingmobile device
batteries, give insight into a num
ber ofmeteorological and ecologi
caldataandthuscontributetorais
ingawarnessabouttheneedtouse
greenenergy.



Forbetter opportunities andper
spectivesinthefuture,bothinthe

sphereofpersonal andprofessional
development, and in the sphere of
social development, the improve
ment of education and investment
inknowledgerepresentthemostsig
nificantstartingpoint.Inaccordance
withthis,TelekomSrbijaimplements
the“We Create Knowledge” project
bywhich it invests funds in equip
ping contemporary computer sci
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Забољемогућностииперспек
тиве у будућности, како на

пољу личног и професионалног
развоја тако и на пољу развоја
друштва,унапређењеобразовања
и улагање у знање представља
ју најзначајнију полазну основу.
У складу са тим, Телеком Срби
ја реализује пројекат „Стварамо
знање“ којим улаже средства у
опремање савремених рачунар
скихкабинетауосновнимшкола

Ства ра мо зна ње за но ве  
ге не ра ци је по кре та ча
We create knowledge for  

new generations of initiators

маширомСрбије.Компанијаовај
пројекат спроводи у сарадњи са
Министарством просвете, науке
и технолошког развоја које сва
ке годинедајепредлогчетрдесет
школакојиманедостајерачунар
скаопрема.Гласовимаграђанана
званичној компанијској Фејсбук
страници долази се до двадесет
школа које од Телекома Срби
јадобијајусредствазаопремање
рачунарскихкабинетаукојимаће
новегенерацијеученикамоћида
бољеилакшестичуиунапређу
ју своје знање.На тај начин је и
наставницимаолакшанрадида
тамогућностдаученицимауспе
шнијепренесупотребнознање.

Током шест циклуса пројекта
„Стварамо знање“ опремљено је

ence classrooms inprimary schools
throughoutSerbia.Thecompanyim 
plements this project in coopera
tionwiththeMinistryofEducation,
ScienceandTechnologicalDevelop
mentwhicheveryyearscreatesalist
of forty schools missing computer
equipment. By voting on the com
pany’s official Facebook page, citi
zensselecttwentyschoolswhichwill
receive funds from Telekom Srbija
forequippingtheircomputerscience
classrooms where new generations
ofpupilswillbeabletoacquireand
improvetheirknowledgeinabetter
andeasierway.Inthatway,teachers’
workhasalsobeenfacilitatedallow
ing them to transfer the necessary
knowledgetotheirpupilsinaneas
ierway.
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укупно 120 информатичких ка
бинета,уистотоликоосновних
школауСрбији.

У шестом циклусу пројек
та „Стварамо знање“ савремено
опремљене информатичке каби
нете добиле су следеће школе:
ОШ„ФранцеПрешерн“,Београд/
Раковица, ОШ„Сава Керковић“,
Љиг,ОШ„Уједињененације“,Бе
оград/Чукарица,ОШ„ЈанкоВесе
линовић“,Шабац,ОШ„Драгољуб
Илић“, Драчић, ОШ „Вук Кара
џић“,Бач,ОШ„ФилипВишњић“
Моровић,ОШ„ВељкоЂуричин“,
Јарковац,ОШ„Младапоколења“,
Ковачица, ОШ „Вук Караџић“,
Конак, ОШ „Вук Караџић“, Ту
тин,ОШ„ИвоЛолаРибар“,Алек
сандровац, ОШ „Светозар Мар
ковић“, Лапово, ОШ „Горачићи“,
Горачићи,ОШ„Сутјеска“,Рашка,
ОШ„ЈованАранђеловић“,Црвена
Река, ОШ „Станоје Миљковић“,
Брестовац, ОШ „Михајло Спо
рић“, Мајданпек, ОШ „Топлички
хероји“,ЖиторађаиОШ„Благоје
Радић“,Зупче/ЗубинПоток.

During the six cycles of the“We
CreateKnowledge”projectatotalof
120 information science classrooms
were equipped in as many elemen
taryschoolsinSerbia.

In the sixth cycle of the project
“We Create Knowledge”, the follow
ing schools received contemporarily
equipped information science class
rooms: Elementary School “France
Prešern”fromBelgrade/Rakovica,Ele 
mentary School “Sava Kerković”
from Ljig, Elementary School “Uje
dinjene nacije” from Belgrade/Ču
karica,ElementarySchool“JankoVe
selinović” from Šabac, Elementary
School“Dragoljub Ilić” from Dračić,
Elementary School “Vuk Karadžić”
from Bač, Elementary School “Filip
Višnjić” from Morović, Elementary
School “Veljko Đuričin” from Jarko
vac,ElementarySchool“Mladapoko
lenja” from Kovačica, Elementary
School “Vuk Karadžić” from Konak,
Elementary School “Vuk Karadžić”
from Tutin, Elementary School “Ivo
Lola Ribar” fromAleksandrovac, El
ementarySchool“SvetozarMarković”
from Lapovo, Elementary School
“Goračići” from Goračići, Elemen
tarySchool“Sutjeska”fromRaška,El
ementarySchool“JovanAranđelović”
fromCrvenaReka,ElementarySchool
“Stanoje Miljković” from Brestovac,
Elementary School “Mihajlo Sporić”
fromMajdanpek, Elementary School
“Toplički heroji” from Žitorađa and
Elementary School “Blagoje Radić”
fromZupče/ZubinPotok.
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mtsappконкурскомпанијаје
покренула 2011. године

сациљемдасеталентованисред
њошколци подстакну у развоју
апликацијазамобилнеуређаје,али
доприноси и развоју креативно
стиитимскогдуха.Конкурсобу 
хвата 51 школу која ради према
посебномпрограмузаталентена

Themtsappcompetitionwas la
unchedbythecompanyin2011

with the aim to encourage talented
secondaryschoolstudentstodevelop
mobilephoneapplications,butitalso
contributes to the development of
creativityandteamspirit.Thecom
petition includes 51 schools work
ingaccordingtothespecialprogram
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Апли ка ци је на ших по кре та ча до но се про ме не
Our initiators’ applications bring changes

„ТелекомСрбијагрупапосвећенајетехнолошкиминовацијама
ирадујенасдаугенерацијамамладихкојеучествујууконкурсу,
можемосвакипутдавидимоновенадеивеликеталенте,спремне
забудућносткојанасочекује,укојојћеуправоиновативно
размишљањедопринетидодатномразвојудруштваинашег
региона.Уоквирупројекатанапољудруштвенеодговорности
дајемоподршкумладимадаунапредесвојезнање,додатноразвију
својеспособности,омогућесебислободууизборукаријере
иубудућностилакшедођудожељеногпосла.“

(ВладимирЛучић,генералнидиректорТелекомаСрбија)

пољу математике, информатике
и рачунарства, а тимови ученика
током конкурсног циклуса имају
задатакдаосмисле,програмирају
ипредставеапликацијупреджи
ријем. После избора пет побед
ничких апликација које добијају
вредненаграде,тимовинаставља
ју такмичење у оквиру Регионал
ногappизазоваукомсесусрећуса
тимовимаизБоснеиХерцеговине
иЦрнеГоре,узмогућностдаосво
је главнуили специјалнунаграду
заиновативност.

for talents in the sphere of mathe
matics, infrormation science and
computing,while the student teams
havethetasktodesign,programand
presentanapplicationbeforeajury,
during the competition cycle.After
choosing five winning applications
thatwill receivevaluableprizes, the
teams continue competing within
the Regional App Challenge where
they meet with teams from Bosnia
andHerzegovinaandhave thepos
sibilityofwinning themain special
innovativenessaward.
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“TheTelekomSrbijagroupiscommittedtotechnologicalinnovationsand
wearegladthatwecaneverytimeseenewhopesandgreattalentsinthe
generationsofyoungpeopleparticipatinginthecompetition,readyfor
thefuturethatawaitsus,whereinnovativethinkingwillcontributetoan
additionaldevelopmentofsocietyandourregion.Withintheprojectsin
thesphereofsocialresponsibilitywesupportyoungpeopletoimprovetheir
knowledge,additionallydeveloptheirabilities,allowthemselvesfreedomin
thechoiceofcareerandeasilygetthejobtheydesire”.

(VladimirLučić,theCEOofTelekomSrbija)
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Како се на би
спутавала креа
тивност ученика,
тема апликација
није дефинисана,
алисудатаусме
рења да би било
добродаонаимадруштвеноко
риснунамену,дадоприносираз
војутелекомуникационихуслуга,
унапређује употребу мобилних
телефонаиуређајаилидајеодго
ворнанекаважнапитањаизобла
сти заштите животне средине и
рационалногкоришћењаприрод
нихресурсаиенергије.

Апликације које омогућавају
даљинско управљање системом
заливања биљака, сналажење у
простору и иновативно истра
живањеоколинеместанакомсе
корисник налази и оне које на
основуподатакаопостојећимна
мирницамаправелистузакупо
винупотребних, самосунекеод

In order not to 
suppress the stu 
dents’creativity,the 
company did not 
define the topicof 
the applications, 
butgavedirections

sayingthatitshouldbesociallyuse
ful, contibute to the development
of telecommunications services,
improve the use ofmobile phones
anddevicesorprovideresponseto
certain important issues from the
sphereofprotectionoftheenviron
mentandrationaluseofnaturalre
sourcesandenergy.

Theapplicationsallowing remo
tecontroloftheplantwateringsys 
tem, navigation in space and in
novative exploration of the user’s
surrondings aswell as the applica
tions that based on the data about 
the groceries we have create a list
forthepurchaseofnecessaryones,
arejustsomeoftheexamplesofthe
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„Израдаапликацијезаmtsappконкурспомогланамједаразвијемо
способноститимскограда,организацијевременаиимплементације
великихпројеката.Искуствокојесмостеклиучешћемнаовом
конкурсупомоглонамједасеупознамосастварнимпроблемима
којисепојављујуприразвојусофтвераиодлучимодалијето
нешточимебисможелелидасебавимопрофесионално.Веомасмо
захвалниmts-унавреднимнаградамаиовомконкурсукојинасје
инспирисаоданашуидејуспроведемоудело,атакоидругим
учесницимакојисунассвојиминовативнимидејамамотивисалида
даљеунапређујемонашуапликацијуипронађеморешењекоје
бипомоглоштовећембројуљуди.“

(ОгњенНешковићиПавлеСекешан,тим„Зеленипрекидач“,
једанодпобедника11.mtsappконкурса)



примера апликација које супо
бедилена11.mtsappконкурсу.

Досадаје193тимапредста
вилочак200апликацијанаmts
app конкурсу који је уврштен
у селекцију престижне европ
ске организације CSR Europe
и има подршку Министарства
просвете,наукеи технолошког 
развоја.

winningapplicationsatthe11thmts
appcompetition.

Atotalof193teamshavepresented
asmanyas200applicationsatthemts
appcompetitionwhichwasincluded
intheselectionoftheprestigiousEu
ropeanorganizationCSREuropeand
has the support of the Ministry of
Education,ScienceandTechnological
Development.
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“Thecreationofanapplicationforthemtsappcompeititonhashelped
usdeveloptheskillsnecessaryforteamwork,timemanagementandthe
implementationoflargeprojects.Theexperiencewehaveacquiredby
participatinginthiscompetitionhashelpedusbecomeacquiantedwiththe
realproblemsinsoftwaredevelopmentanddecideifitissomethingthatwe
wouldliketodoprofessionally.Weareverythankfultomtsforthevaluable
prizesandthiscompetitionthatinspiredustoputourideaintopractice,
andtootherparticipantswhoseideasencouragedustofurtherimproveour
applicationandfindasolutionwhichwouldhelpasmanypeopleaspossible”.

(OgnjenNeškovićandPavleSekešan,fromthe“Zeleniprekidač”team,
oneofthewinnersofthe11thmtsappcompetition)
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ТелекомСрбија посебноподсти
чесвакиобликиновацијаусме

ренканапреткуодрживогразвоја,а
посебнокрозупотребуобновљивих
извораенергије.Вођенаовимначе
лом,компанијајеЈП„АдаЦиганли
ја“дониралаПаметнуклупучијије
извор напајања соларна енергија и
тиме показала да у свом друштве
но одговорном пословању пред
ност даје технолошким иновација
маусмеренимкакоришћењузелене
енергије.

Постављенанаглавномшетали
штуАдеЦиганлије и уклопљена у
њен природни амбијент, Паметна
клупаомогућавасвимпосетиоцима
еколошкеоазеБеоградадакористе
погодностиовогнапредногурбаног
мобилијара.Паметнаклупајеопре
мљена метеоролошким сензорима
замерењетемпературе, влажности
ваздуха,каоиваздушногпритиска,
и што је веома важно, еколошким

TelekomSrbijaespeciallyencour
ages all formsof innovationdi

rected at advancing sustainable de
velopment, especially through the
use of renewable enery sources.
Guided by this principle, the com
panydonatedtoPE“AdaCiganalija”
aSmarchBenchwhosepowersource
issolarenergythusshowingthat in
its socially responsible operations it
prioritizestechnologicalinnovations
directedatusinggreenenergy.

Erected on the main promenade
ofAdaCiganlijaandintegratedinto
its natural environment, the Smart
BenchallowsallvisitorsofBelgrade’s
ecologicaloasistousethebenefitsof
this advanced urban furniture. The
SmartBenchisequippedwithmete
orologicalsensorsformeasuringtem
perature, air humidity and air pres
sure,andwhichisveryimportant,the
ecological parameters of air quality
andnoiselevels.Apartfromoffering
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Па мет не клу пе – тех но ло ги ја у  
слу жби одр жи вог раз во ја

Smart benches – technology in  
the service of sustainable development

параметрима квалитета ваздуха и
нивоабуке.Осимштопружаместо
за предах и уживање крај Савског
језера, посетиоцима парка природе
упрестонициомогућенојеидабес
платно користе mtsWiFi услуге и
пунемобилнеуређаје.

Поред природних богатстава,
Ада Циганлија у понуди има ви
ше од 250 спортскорекреативних
и културнозабавних програма, а
Паметнаклупакојакористипотен
цијаленергијесунчевогзрачењаза
производњу електричне енергије,
представља још један модеран до
датак богатим садржајима. Памет
наклупајесветскипознатпроизвод
српске компаније „Strawberry ener
gy“коју јеТелекомСрбијаподржао
у почетним фазама њеног развоја,
сажељомдакаовеомаоригиналан
стартап пронађе начин како да се
обновљивиизвориенергије ставеу
функцијујавногопштегдобра.

Захваљујућисарадњиса„Strawbe
rryenergy“,којатрајевишеоддесет
година,ТелекомСрбијајевећдони
раопаметнеклупеГрадуНовомСа
ду,Центрузастручноусавршавањеу
образовањууЛесковцуиДомууче
никасредњихшкола„МилутинМи
ланковић“уБеограду.Наовајначин
компанијатежидазаједниципонуди
могућности које пружају савремена
техничкарешењаузкоришћењеис
кључивозеленеенергије,какобисе
истаклодајемогућеостваритисклад
измеђуразвојатехнологијеиодржи
вогкоришћењаприроднихресурса.

aplaceforrestandenjoymentbythe
SavaLake,thevisitorsofthenature
parkinthecapitalarealsoallowedto
usethemtsWiFiserviceandcharge
theirmobilephones freeof charge. 
      Inadditiontonaturalresources,
AdaCiganlijaalsooffersmorethan
250sportsandrecreationalandcul
tural and entertainmentprograms,
while the Smart Bench using the
potentialofsolarenergytoproduce
electricity is yet another modern
additiontoitsrichoffer.

TheSmartBench isaworld fa
mous product created by the Ser
bian“Strawberryenergy”company
which was supported by Telekom
Srbijaintheinitialstagesofitsde
velopment,wishingtohelpthisvery
original startup find theway how
tomakerenewableenergysources
servepubliccommongood.

Thanks to cooperation with
“Strawberryenergy”lastingoverten
years,TelekomSrbijahasalreadydo
nated smart benches to theCity of
NoviSad,theCentreforVocational
Training in Education in Leskovac
and the Secondary Student Home
“MilutinMilanković”inBelgrade.In
thisway,thecompanystrivestoof
fer the community the possibilities
providedbycontemporarytechnical
solutions with the exclusive use of
greenenergy,inordertoemphasize
that it is possible to achieve a bal
ance between the development of
technology and the sustainable use
ofnaturalresources.
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Каодруштвеноодговорнаком
панија,поносимосетимешто

женсколидерствочиниполовину
нашег менаџерског тима на свим
нивоима, од извршног до опера
тивног менаџмента. Верујемо да
начиннакојинегујемовредности
једнакихприликаиравноправно
сти у корпоративном управљању
може бити инспирација многим
женамакојесусеодважиледасвој
пословнипутразвијајукаопреду
зетнице.Утомциљуотпочелисмо
програм менторства, усмерен ка
пружањуподршке и оснаживања

Asasociallyresponsiblecompa
ny, we are proud of the fact

thatwomen leadersmake up half
ofourmanagerialteamatalllevels,
from executive to operativeman
agement.Webelievethattheman
nerinwhichwefosterthevaluesof
equalopportunitiesandequalityin
corporategovernancecouldbean
inspiration formanywomenwho
decided to pursue their profes
sionalcareersasentrepreneurs.To
thisend,welaunchedamentoring
programme aimed at supporting
andempoweringthemontheroad
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„25 ли дер ки за 25 пред у зет ни ца“
“25 women leaders for 25 women entrepreneurs”

напутукаостварењуњиховихби
знисидеја.Симболично,угодини
нашегјубилеја,упрограмујеуче
ствовало25предузетница.

Менторски програм се састо
јао из два дела, индивидуалних
менторскихсесијаигрупнихра
дионица,накојимасументоркеи
лидеркеТелекомаСрбијаподели
леенергију,знањеиискуствосте
ченотокомдугогодишњеграда.

Групне сесије организоване су
натеме:„Дигитализацијакаоак
целераторпословнестратегије“о
којој је говорила Натали Делић,
извршнадиректорказастратеги
ју и дигитал;„Отвори прозор за
развој свог бизниса“ са Катари
ном Суботић, извршном дирек

tomaterializingtheirbusinesside
as.Symbolically, in the jubileeyear,
twentyfive women entrepreneurs
tookpartintheprogramme.

The mentoring programme was
composed of two parts, individual
mentoringsessionsandgroupwork
shops,atwhichfemalementorsand
leaders of Telekom Srbija shared
their energy, expertise and experi
enceacquiredinthecourseoftheir
yearslongwork.

Groupssessionscoveredthefol
lowing topics:“Digitalizationasan
acceleratorofthebusinessstrategy“
discussedbyNataliDelić,chiefof
ficerforstrategyanddigital;“Open
thewindowtothedevelopmentof
your business“ addressed by Ka
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торком за продају;„Како бизнис
контролинг може да вам помог
не да унапредите пословање“ са
Слађаном Дедић, директорком
Сектора за контролинг; „Коли
ко је бренд важан и која је уло
га маркетинг сектора у креира
њу бизниса“ са Сузаном Берић,
директорком Сектора за бренд
стратегију и маркетинг комуни
кацијеи„Бољиљудизабољиби

tarina Subotić, chief sales officer;
“Howcanbusinesscontrollinghelp
youtoimproveyourbusiness”with
SlađanaDedić,headoftheControl
ling Department; “How important
isthebrandandwhatistheroleof
themarketing industry in creating
business”withSuzanaBerić,headof
the Brand Strategy andMarketing
CommunicationsDepartment, and
“Betterpeopleforabetterbusiness”,
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знис“,сатемомСузанеМаровић,
директоркеСекторазаразвој.

Ако би се успех овог пројек
та могао мерити одзивом пре 
дузетница,позитивниутисциобе
стране прави су показатељ. Мо
гућностразмене знања,искуства
ипримерадобрепословнепрак
се,допринелисудаовајпрограм
заживиисвимучесницамадоне
седодатнувредност.

addressedbySuzanaMarović,head
oftheDevelopmentDepartment.

Ifthesuccessoftheprojectwere
tobemeasuredbytheturnout,posi
tiveimpressionsonbothsidesarea
true indicator. The opportunity to
share knowledge, experience and
examplesofgoodbusinesspractice
contributedtotheprogrammegath
eringmomentumandaddingvalue
foralltheparticipants.
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У савременом свету брзих ко
муникацијаинапреднихтех

нолошких решења, све више до
изражајадолазипотребазаулага
њем у неформалне видове обра
зовањакојиповећавајушансе за
проналажење доброг запослења.
Полазећи од значаја развоја ве
штина и знања која обогаћују
раднебиографије,ТелекомСрби
јанаразненачинеивећгодинама
уназад, пружа подршку нефор
малномобразовању.

Компанија традиционално по
државаталентеМатематичкегим
назијеуБеоградуиомогућаваим
учешће намеђународним такми
чењима и олимпијадама знања.
Успеси које ученици постижу на
овим такмичењима представља
ју још један доказ да се уз вели
китруддобијајунесамоодличне
оценевећипрестижнирезултати
и награде. Таленте на пољу при
роднихнаукакомпанијаохрабру
јеунастојањимадаунапредесвоје

Inthecontemporaryworldoffast
communications and advanced

technological solutions, the need
for investing in informaleducation
isbecomingallthemoreprominent
as it increases the chances of find
ingagoodemployment.Takinginto
accounttheimportanceofdevelop
ingskillsandexpertisewhichadds
value toone’s curriculumvitae, for
manyyearsnow,TelekomSrbijahas
backed informal education in a lot
ofdifferentways.

Every year, the Company lends
supporttogiftedstudentsatMath
ematics High School in Belgrade
byprovidingfortheirparticipation
at international competitions and
knowledgeOlympiads.The success
students achieve at such competi
tionsisyetanotherproofthatgreat
efforts yield not only good grades,
butalsoenviableresultsandawards.
TheCompany also encourages tal
ents inthefieldofnaturalsciences
toexpandtheirknowledgebysup
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Не фор мал но обра зо ва ње за бо ље шан се
Informal education for better opportunities



знањеикрозподршкуРегионал
номцентру за талентеБеоград 2
који је организовао Националну
географскуолимпијадузаучени
кесредњихшкола,алиикрозпо
дршкуЦентрузапромоцијунау
ке у реализацији манифестације
„Мај,месецматематике“.

Уз допринос компаније орга
низованајеиовогодишњамулти
медијална и мултидисциплинар
на манифестација „Тесла глобал
форум“којаучастделаинасле
ђа великог научника, уз свеобу
хватнуразменумишљењаииде
ја,окупљанаучнике,иноватореи
студенте.

Развојдигиталнихтехнологија
доносимногепредности,олакша
вакомуникацију,чинијебржоми
свугде доступном. Такође, са со

porting the Regional Talent Cen
tre Belgrade 2 in organizing the
National Geography Olympiad for
high school students and theCen
treforthePromotionofSciencein
staging the event entitledMay, the
MonthofMathematics.

Itwaswith theCompany’s con
tribution that this year’s multimedia 
and multidisciplinary event Tesla
GlobalForumwasheldwhich,pay
ingtributetotheopusandlegacyof
the great scientists, rallies scholars,
inventors and students through a
comprehensive exchange of opin
ionsandideas.

Thedevelopmentofdigitaltech
nologies brings many benefits and
facilitatescommunicationmakingit
fasterandaccessibleeverywhere. It
alsobringschallengesandriskspri
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бом доноси и изазове и ризике,
пресвегакадасудецакорисници
интернета. Као компанија одго
ворнапремазаједнициипосебно
посвећена едукацији младих, Те
лекомСрбија је подржао кампа
њуУницефа„Стоп хејту на нету
–забезбедностдеценаинтерне
ту“иучествоваоуконференцији
„Данбезбедногинтернета“уци
љу подизању свести јавности о
уочавањуиспречавањудигитал
ногнасиља.

Иовегодинекомпанија јепо
држала пројекат„Свим срцем за
осмехдетета“иомогућилададеца
саКосоваиМетохије,удруштву
својих домаћина из Новог Сада,
посете главни град, и уживају у
забавиидружењуинаФрушкој
горииуСремскимКарловцима.

marily when children are users of
theInternet.Asacompanyrespon
sibletothecommunityandparticu
larly committed to the education
of young people, Telekom Srbija
backedtheUNICEFcampaignStop
OnlineHate–fortheSafetyofChil-
drenOnlineandparticipatedinthe
Safer Internet Day conference with
theaimofraisingpublicawareness
inidentifyingandpreventingdigital
violence.

This year too, the Company has
supported the project entitled Let‘s
bringasmileonachild’sfacewithall
ourheartsmakingitpossibleforchil
drenofKosovoMetohijatovisitthe
capitalaccompaniedbytheirhostsof
NoviSadandhavefunandsocialize
withtheirfriendsonMtFruškaGora
andinthetownofSremskiKarlovci.
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Компанија Телеком Србија је
током 2022. године, тради

ционално, реализовала обавезну
стручнупраксузастудентеиуче
никеуБеоградуиосталимградо
вимауСрбији.Стручнапраксаје,
узменторскуподршку,организо
вана за укупно 81 студента Уни
верзитетауБеограду,НовомСаду,
Чачку,Нишу,каоиУниверзитета

Inthecourseof2022,TelekomSr 
bijatraditionallyorganizedman

datory professional training for
students and pupils in Belgrade
and other towns in Serbia. With
thementoringsupport,theprofes
sional training included a total of
81 students of the universities of
Belgrade,NoviSad,Čačak,Niš,and
Priština (Faculty of Technical Sci
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Де ли мо сво ја зна ња и  
ис ку ства са но вим ге не ра ци ја ма

We share our knowledge and  
experience with the new generations

у Приштини (Факултет технич
ких наука КосовскаМитровица).
Највећи број практиканата био
јесаСаобраћајногфакултета–14
студената,каоисаВисокешколе
струковних студија за информа
ционеикомуникационетехноло
гије–такође14 студената.Прак
сајереализованаиза9студената
Електротехничког факултета, 4
студента Факултета организа 
ционихнаука,6студенатаВисоке
школеелектротехникеирачунар
ства, 8 студената Факултета тех
ничких наука у Новом Саду, као
изастудентедругихвисокошкол
скихустановауСрбији.

encesofKosovskaMitrovica).The
largest number of trainees were
from the Faculty of Transport –
14 students and the Department
School of Information and Com
munication Studies – 14 students
aswell.The practical trainingwas
also received by nine students of
theFacultyofElectricalEngineer
ing,fourstudentsoftheFacultyof
Organizational Sciences, six stu
dents of the School of Electrical
and Computer Engineering, eight
studentsoftheFacultyofTechnical
Sciences inNoviSadandstudents
ofotherinstitutionsofhigheredu
cationinSerbia.
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Реализованајеистручнапракса
заимпозантанбројод409учени
касредњихстручнихшколауСр
бији,одкојих292ученикапохађа
СредњутехничкуПТТшколууБе
ограду,59ученикаЕлектротехнич
кушколу„НиколаТесла“Панчево,
29ученикапохађаТехничкушколу
Ужице,12ученикаТехничкушко
лу Прота Стеван Димитријевић
Алексинац, док остали похађају
ДругуекономскушколуиПравно
пословнушколууБеограду.

Подстакнутипозитивномпрак
сом из претходне године, наста
вљен је пројекат Дуалног обра
зовања са другом генерацијом
ученика Средње техничке ПТТ
школезаобразовнипрофилМон
тер телекомуникационих мрежа.
У том смислу је учење кроз рад
постало доступно за 20 ученика
прошле и 19 ученика нове гене
рације,узподршкулиценцираних
инструктора,запосленихуДирек
цијизатехнику.

Новост у 2022. години пред
ставља стипендирање 5 најбоље
рангиранихученикапооценико
ординатора за практичну наста
вуипросечнојоценипонашајних
компетенција од стране инструк
тораТелекомаСрбија.Циљдоде
љивањастипендијајемотивисање
учениказапостизањештобољих
резултата у школи и на пракси,
каоинаграда за труди залагање
ученикакојисупостиглинајбоље
резултате.

Alsoorganizedwaspracticaltra 
ining for an impressive number of 
409 students of vocational high
schoolsinSerbia,292ofwhomfrom
TechnicalPTTHighSchool inBel
grade,59fromtheSchoolofElectri
calEngineeringofPančevo,29from
Technical School ofUžice, 12 from
Prota Stevan Dimitrijević Techni
calSchoolofAleksinac,whereasthe
others attend Second High School
ofEconomicsandLawandBusiness
SchoolinBelgrade.

Encouragedbythepositiveexpe
rience from the past year, theDual
Educationprogrammecontinuedin
cludingthesecondgenerationofstu
dentsofTechnicalPTTHighSchool
forthevocationalprofilefitteroftel
ecommunications networks. In that
regard, learning through work was
available for20 studentsof theear
lierand19studentsofthenewgen
eration,withthesupportoflicensed
instructors from the Technical Af
fairsDivision.

The grant of scholarships for 5
bestranked students as evaluated
by the coordinator for practical
training and in linewith the aver
agemarkofbehavioralcompetenc
es awarded by the Telekom Srbija 
instructors is a novelty introduced
in 2022.The grant of scholarships
is aimed at encouraging students
to achieve much better results in
schoolsandinpracticeandreward
ingtheeffortandendeavoursofthe
bestachievers.
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Телеком Србија на различи
те начине унапређује домаћи

иновациониекосистем,путемви
шемесечних програма креирања
дигиталнихрешења,реализацијом
пројекатасапартнерскиморгани
зацијама, као и кроз сарадњу са
образовномзаједницом,такошто
пружаменторскуподршкумлади
ма у развоју дигиталних знања и
решењабудућности.

Тако је у октобру 2021. компа
нија покренула програм IoT Lab,
у сарадњи са неколикофакултета
Универзитета у Београду, у циљу
привлачења талената, повећања
свогиновационогкапацитетаком
паније,узјачањепортфолијауслу
га заснованихна IoTтехнологији.
Поредменторскеподршке,компа
нија је студентима обезбедила и
IoTопрему,односносвекомпонен
тенеопходнезаразвојхардверских

TelekomSrbijaadvancesthena
tional innovation ecosystem

in different ways – by organizing
monthslongprogrammesofcreat
ingdigitalsolutions,byimplement
ing projects with partner organi
zations and through cooperation
with the educationcommunity,by
rendering mentoring support for
young people in the development
ofdigitalknowledgeandsolutions
ofthefuture.

Thus,inOctober2021,theCom
pany launched the IoT Lab pro
gramme in cooperation with sev
eralfacultiesofBelgradeUniversity
with the aim of attracting talents,
increasing the innovation capacity
of the Company, and strengthen
ingtheIoTbasedserviceportfolio.
Apart from itsmentoring support,
theCompanyalsoprovidedthestu
dents with IoT equipment, that is,

49

Им пулс ино ва ци ја ма кроз  
сту дент ске прак се

An impulse for innovation through  
student practical training



уређаја,каоисамуинфраструкту
руувидуLoRAWANмреже.

У првом, пилот програму, пет
студентских тимова развили су
своја дигитална решења у разли
читим областима уз менторску
подршкустручњакаТелекомаСр
бија.Студентскимултидисципли
нарнитимовиразвијалисутоком
шестмесециразличитаIoTреше
ња:сервиспаметнестакленебаште

allcomponentsrequiredforthede
velopmentofhardwaredevicesand
the infrastructure itself in the form
ofaLoRAWANnetwork.

Within the initial (pilot) pro
gramme, five student teams deve
loped their digital solutions in va
rious spheres with the support of
Telekom Srbija’s mentors. In the
courseofsixmonths,studentmulti
disciplinaryteamscreateddifferent
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„Завреметрајањаовестручнепраксеупознаосамсеса
професионалнимплатформамазаизрадуIoTрешења,санеким
аспектимарешавањапроблемаиразвијањапроизвода,астекао
самипотпунијиувидумогућностиLoRAWANмреже,негона
факултету.Унекојбудућностинамеравамда,аконеовај,
покренемнекидругипројекаткаосвојстартапитако
приближимидругимасамутемуIoT-јаилимождаразвијемнеки
нови,револуционарнипроизвод.“

(ОгњенЗбиљић,члантима„Промаја“,
студентМашинскогфакултетанамастерстудијама)

којаомогућавааутоматсконавод
њавање и проветравање, систем
паметног паркирања који ће до
датно дигитализовати ову услугу,
аутоматскопроветравањепросто
рија при повећаној концетрацији
угљендиоксида, затим систем за
штитеодпровалаудомаћинстви
ма,каоиуређајзамерење јачине
звука намењен пословним кори
сницима за потребе усклађивања
саправнимнормама.

IoT solutions: a smart greenhouse
serviceproviding forautomatic ir
rigationandventilation,asystemof
smartparkingwhichwilladdition
allydigitalizethisservice,anauto
matic ventilation system in rooms
at increased carbondioxide levels,
anantiburglarysystemforhouse
holds and a sound volume meas
uringdevice intended forbusiness
customers tohelp themalignwith
legalnorms.
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“Duringthisprofessionaltrainingprocess,Ibecamefamiliarwith
theprofessionalplatformsforthecreationofIoTsolutionsandsome
problem-solvingandproductiondevelopmentaspects.Ialsogaineda
widerinsightintothepossibilitiesoftheLoRAWANnetwork.Infuture,
Iintendtolaunch,ifnotthisone,thensomeotherprojectasmyown
start-up,andthusacquaintotherpeoplewiththeIoTtopic.Imayeven
developanew,revolutionaryproduct.”

(OgnjenZbiljić,amemberoftheDraughtteam,amasterstudies
studentoftheFacultyofMechanicalEngineering)
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Каокомпанијасвеснадаулага
њеуздравственуисоцијалну

заштиту представља дугорочну
инвестицију, Телеком Србија на
стоји да кроз различите видо
веподршкеибројне активности
пружи охрабрење осетљивим
групамаисвимакојимајепомоћ
потребна.

Наосновузахтевапристиглих
одздравственихинституција,на
стављена је подршка здравстве
номсистемуСрбијеиодговоре
но на текуће потребе здравства,
којесусетоком2022.године,пре
свега, односиле на обезбеђива
ње бесплатних услуга интерне
таиТВа,адодатносудонирана
средства за набавку неопходне
медицинскеопремезаДЗЗвезда
раиДЗБачкаТопола.Удружењи
маиорганизацијамакојесебаве

Asacompanywhichisawareof 
thefactthatinvestmentinhealth 

careandsocialwelfareisalongterm 
commitment,TelekomSrbija isen
deavouring to encourage, through
different formsof support andnu
merous activities, sensitive groups
andalltheneedyones.

Basedon requests forwardedby
health care institutions, Telekom
Srbija continued to back Serbia’s
healthcaresystembyrespondingto
theongoinghealthcareneeds,pri
marilybyproviding,inthecourseof
2022,freeInternetandTVservices
andadditionallybydonatingfunds
for the purchase of the necessary
medicalequipmentfortheZvezdara
and Bačka Topola Health Centers.
Assistancewasalsorenderedtoas
sociations and organizations that
providehealth care servicesby ac
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Ак тив на по др шка као си гу ран осло нац
Active support as a strong mainstay



здравственомзаштитомграђана,
пруженајепомоћувидубесплат
ногактивирањаСМСихумани
тарних бројева. Телеком Србија
овим начинима сарадње насто
јидадопринесестварањубољих
условазаквалитетнијиживотве
ликогбројаљуди.

Компанија је усмерена и на
континуиранопружањеподршке
осетљивимкатегоријама,нарочи
тодецеимладих.Ускладусатим,
дата јеподршкапројектуУнице
фа „Ублажавање ефеката панде
мијеCovid19насоциоекономски
статусдецеињиховихпородица“
уобезбеђивањухуманитарнефи
нансијске помоћи за најугроже
нијепородицесадецом.

Уз Хуманитарну организацију
„Пријатељи у невољи“ компани
јајебилаитоком2022.године.На
Златибору јереализованпрограм
рехабилитације, социјализације и

tivating free SMS and relief num
bers.Inthismanner,TelekomSrbija
isendeavouringtocontributetothe
creationofbetter living conditions
foralargenumberofpeople.

The Company is also committed
toofferingcontinuedsupporttosen
sitivecategories,particularlychildren
and youngsters. In that regard, sup
port was rendered to the UNICEF
project entitledMitigating the effects
of the Covid-19 pandemics on the
socio-economic statusof childrenand
their families by providing humani
tarianfinancialaidforthemostvul
nerablefamilieswithchildren.

The Company stood by the Fri-
endsinNeedhumanitarianorganiza
tioninthecourseof2022aswell.A
programmeofrehabilitation,social
izationandempowermentofyoung
peoplewith developmental impair
mentswasorganizedonMtZlatibor,
whichmade itpossible for themto
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осамостаљивањамладих са смет
њама у развоју, кроз боравак на
планини,шетњеидружење.Овако
организовани програми пружају
могућностмладимасасметњамау
развојудаводеиспуњениактиван
животидаразменесвојаискуства
упријатељскојатмосфери.

Ради постизања квалитетни
јегначинаживотамладихоболе
лиходдијабетеса,превазилажења
предрасудаоовојболестикојајеу
експанзији,каоињенојконтроли,
датајеподршкаСавезудруштава
Србијезаборбупротившећерне
болестидаорганизујекамп„Мој
слаткиживот“уКушићима.Камп
једопринеооснаживањуистица
њусамопоуздањадецеоболелеод
дијабетесакојеимолакшаважи
вот у заједници, у складу са на
зивом једне од одржаних радио
ница:„Добра едукација – здраво
одрастање!“

stayon themountain, go forwalks
and socialize. Such organized pro
grammes offer young people with
developmental impairments an op
portunityto leadafulfilledandac
tivelifeandsharetheirexperiences
inafriendlyatmosphere.

In order to enable young peo
plesufferingfromdiabetestolivea
morequalitylife,overcometheprej
udicesaboutthisexpandingdisease
and keep it under control, support
was rendered to the SerbianAsso
ciation of Societies for Combating
Diabetesinorganizingacampenti
tled My Sweet Life in the village of
Kušići.Thecampcontributedtothe
empowermentandstrengtheningof
selfconfidence of children suffer
ing from diabetes facilitating their
life in a community, as is reflected
inthetitleofoneoftheworkshops
held:GoodEducation–Growingup
Healthy!
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Удружењу родитеља, старате
ља,децеипријатељадецеоболе
лих од малигних болести „Чика
Боца“,ТелекомСрбијајепружио
подршкуда,десетипутпореду,
реализујекамп„Миможемосве“
наМокројГори.Кампдоприноси
међусобној подршци, јачању за
једништва и остварењу процеса
рехабилитације кроз иноватив
не програме и моделе подршке
задецуимладелеченеодракаи
њиховепородице.

Настављенајеидугогодишња
подршкаСпортском савезу осо
басаинвалидитетомБеоградау
циљуобезбеђењауслова закон
тинуирани спортскорекреатив
ни живот особа са инвалидите
томињихову бољуинтеграцију
у друштво, за коју је компанији
додељеноипосебнопризнање.

И током 2022. године компа
нијасеприкључилаакцији„Спа
симохрану,спасимохуманост“и
дала свој допринос реализацији
једногоднајхуманијихциљева–
донацијехранезанајугроженије
становништво.Јаснојеколикоје
важнодапријатељибуду ту, ка
дајепотребналепареч,ослонац
или стручнапомоћ.У томдуху,
традиционално, подршку је до
био и Центар за палијативно
збрињавање и палијативну ме
дицину„BELhospice“ који је ор
ганизацијомхуманитарногбала,
обезбедио додатна средства за
негусвојихпацијената.

Telekom Srbija helped the Čika
Bocaassociationofparents,caregiv
ers,childrenandfriendsofchildren
sufferingfrommalignantdiseasesto
stage,foratenthconsecutivetime,a
campnamedWeCanDoEverything 
onMtMokraGora.Thecampaims
to strengthen mutual support and
togetherness and contributes to the
implementationoftherehabilitation
process through innovative pro
grammesandmodelsofsupporting
children and young people treated
forcancerandtheirfamilies.

Also maintained was the long
standingsupportfortheSportsAsso
ciationofPeoplewithDisabilitiesof
Belgradetoprovidetheconditionsfor
peoplewithdisabilitiestocontinually
pursue their sports and recreational
activities and better integrate in the
society, forwhichtheCompanyalso
receivedaspecialrecognition.

During2022,theCompanyjoined
the SaveFood,SaveHumannessdrive
thusmaking its contribution to the
implementationof oneof themost
humaneobjectives– fooddonation
forthemostvulnerablepopulation.
It is clear how important it is for
friendstobetheretooffercomfort,
reliance and professional assistance
whenneeded.Itisinthatspiritthat,
traditionally, Telekom Srbija also
backed the BELhospice Centre for
PalliativeCare andPalliativeMedi
cine in staging a humanitarian ball
toraiseadditionalfundsforthecare
ofitspatients.
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Афирмисање стваралачких по
тенцијала појединаца или

група, традиционалних и савре
мених уметничких израза, разви
јање вештина код деце и младих,
умећарањивихгрупа,унапређење
креативних индустрија, негова
њекултурногнаслеђаипоштова
ње традиције – то су непролазне
вредности које као заоставшти
на остају будућим генерацијама,
а које компанија својим много
струким даривањима у области
културе тежида додатноразвија
иочува.

Ууверењудасеразвијањемчи
талачкихнавикакоддецеподсти
чуњихова машта и креативност,
побољшаваизражавањеиразвија
способност разумевања емоција,
Телеком Србија од 2015. године,
уочиновогодишњихпразника,но
вимиздањимакњигасвакегодине

Theaffirmationofcreativepoten
tials of groups or individuals,

traditional and contemporary ar
tistic expressions, the development
ofskillsofchildrenandyoungsters
andthecompetencesofvulnerable
groups, the promotion of creative
industries,andthefosteringofcul
tural heritage and tradition repre
sentintransientvalues,alegacyfor
thegenerationstocome,whichthe
Companytendstoadditionallyde
velop and preserve through its di
versedonations.

Confidentthatthecultivationof
readinghabitsinchildrenstimulates
their imagination and creativity,
improves expression and develops
theabilitytounderstandemotions,
since2015,pendingtheNewYear’s
holidays, Telekom Srbija has pro
vided new books to scores of pri
maryschoollibrariesacrossSerbia.
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За о став шти на за бу дућ ност кроз  
по др шку кул ту ри и очу ва њу тра ди ци је

Legacy for the future through the support  
for culture and fostering of tradition
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обогаћујебиблиотечкефондовеу
подесетосновнихшколаширом
Србије.Какосушколскебиблио
текеиместонакомеученицираз
вијају медијску и информатичку
писменост, компанија је донаци
јом Библиотеци„Радоје Домано
вић“ у ВеликојПлани помогла у
реализацијипројекта„Електрон
ска читаоница доступна свима“.
Пружајући подршку манифеста

Since school libraries are also the
place where children can develop
their media and computer literacy,
by donating books to the Radoje
Domanović Library in the town of
VelikaPlana,TelekomSrbijaassisted
the implementation of the project
Electronic Reading Room Available
to Everyone. Supporting the event
Poetic Relay, organized by the City
National Library Žarko Zrenjanin
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„Имајућиувидудамијеовопрвагодина,мениованаграда
непроцењивозначи.Такође,значимиштонаградадолазизаовако
битнутему,поштосамхтеодадеосвогувидаомигрантима,
сакојимасамсесвакодневносретао,пренесемиосталима.
Примећујемдаљудиуглавномпревишебрзоинеоснованоформирају
мишљењаољудимакојенепознајуинаосновумалеузорковане
групеформирајумишљењеочитавојпопулацији.“

(ВикторЦвејић,ауторнаграђенограда)

цији „Песничка штафета“ коју
организује Градска народна би
блиотека „Жарко Зрењанин“ из
Зрењанина,компанијадоприноси
развоју поетског стваралаштва
деце, каоидечијој креативности
кроз подршку мултимедијалном
фестивалу „Змајеве дечје игре“
којесуималејубиларно,65.изда
ње.Истотако,подршком57.Деч
јем октобарском салону, компа

ofthetownofZrenjanin,theCom
panycontributestothedevelopment
ofpoeticskillsofchildrenandchil
dren’s creativity by supporting the
65thmultimediaeventZmajChildren’s
Festival.Likewise,bysupportingthe
57th Children’s October Exhibition,
the Companywished to encourage
younger generations to artistically
expressthemselvesthroughfineand
appliedarts.Alsosupportedwasthe
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“Giventhatthisismyfirstyear,thisawardisinvaluableforme.Likewise,
thefactthattheawardispresentedforsuchanimportanttopicmeansa
lottomebecauseIwantedtoconveypartofmyinsightaboutmigrants
whoImetonadailybasistootherpeopleaswell.Ihaveobservedthat
peoplemostlyformtheiropinionsofotherpeopletheydonotevenknow
tooquicklyandwithmuchbiasandthatbasedonthissmallsamplethey
tendtoformanopinionabouttheentirepopulation.”

(ViktorCvejić,theawardedauthor)



нијајежелеладамлађегенерације
подстакненауметничкоизража
вање кроз ликовну и примење
нууметност.Помоћјепруженаи
Удружењупетровачкихликовних
уметника из БачкогПетровца за
одржавање пројекта „Дечја ли
ковнаколонија–Словачкиорна
мент“накојемсусемладиидеца
сапосебнимпотребамаупознали
сакултурномбаштиномСловака.

Настављајући вишегодишњу
сарадњусаЕтномрежом,Телеком
Србија као један од покровитеља
изложбе„100жена – 100минија
тура“,трудиседадопринесеафир
мацији женског предузетништва
уруралнимсрединамаињиховој
мотивацији да се баве производ

AssociationofPetrovacFineArtists
of Bački Petrovac in implementing
theprojectentitledChildren’sPaint-
ing Colony – Slovak Ornament at 
which young people and children
withspecialneedswerefamiliarized
with the culturalheritageof ethnic
Slovaks.

Maintaining its longstanding
cooperationwithEtnomreža,Tele
komSrbija,asoneofthesponsorsof
the exhibition entitled 100Women
– 100 Miniatures, is endeavouring
toupholdwomenentrepreneurs in
rural environments and motivate
themtoengageinhandicraft.Mark
ingthefifthanniversaryofthepro
ject,theCompanywasawardedthe
Recognition for its corporate con
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њомрукотворина.Поводомпето
годишњицепројектакомпанијије
уручено иПризнање за корпора
тивнидоприносекономскомосна
живањужена.Дугорочнуподршку
компанијапружаиактивностима
Факултеталиковнихуметностии
даровитим појединцима. Награ
даТелекомаСрбијазанајуспелији
раднаодсекузаНовемедијепри
палајестудентуВикторуЦвејићу,
зарадподназивом„Свиони“ин
спирисанмигрантскомкризом.

У области позоришне делат
ности, манифестација коју ком
панија традиционално подржава
су„Нушићевидани“уСмедереву,
док је на пољу музичке уметно
сти,ујубиларнојгодинипослова

tribution to the economic empow
ermentofwomen.Overa longpe
riodoftime,theCompanyhasalso
supported theFacultyofFineArts
andgifted individuals.TelekomSr
bija’sawardforbestworkattheNew
Media Department was presented
tothestudent,ViktorCvejić,forhis
piece entitledAll ofThem, inspired
bythemigrantcrisis.

Inthetheatricalsphere,theCom
panytraditionallysupportstheevent 
Nušić’sDays in thetownofSmede
revo, whereas in the field ofmusic
art,intheyearwhenitmarksitsbusi
ness jubilee, Telekom Srbija main
tained itspartnershipwith the Ilija
M.KolaracEndowmentthroughthe
music cycle entitled Kolarac, your

63



64

ња Телекома Србија, настављено
партнерствосаЗадужбиномИли
је М. Коларца кроз музички ци
клус„Коларацтвојсветмузике–
25годинасарадњесаТелекомом“.
ПодршкајепруженаиФестивалу
средњовековнемузике„Медимус“
којијеседмипутодржануаутен
тичномамбијентуатријумацркве
СветогспасауПризрену.

Цркве иманастири су темељи
очувања вере, културе и језика
једногнарода,пајекаоиранијих
година, Телеком Србија помогао
обнову више верских објеката,
међу којима су Манастир Све
тог Онуфрија у Базовику, Срп
ски православни манастир Све
тог Димитрија у Димитровграду,
ХрамСветогпророкаИлијеуТе
керишу,МанастирПресветеБого
родицеТројеручицекодКрупњаи
ХрамСветогДимитријакојипри
пада Српској православној оп
штиниМарковачка.

worldofmusic–25yearsofcoopera-
tionwithTelekom.Supportwasalso
rendered to theMedimusMedieval
Music Festival held in the authen
tic ambiance of the atrium of the
ChurchoftheHolySalvationinthe
townofPrizren for a seventh con
secutivetime.

Churches and monasteries are
themainstaysinthepreservationof
a nation’s religion, culture and lan
guage.Forthisreason,asinthepre
viousperiod,TelekomSrbijahelped
therestorationofanumberofreli
gious facilities, including theMon
asteryofStOnuphriusinthevillage
of Bazovik, the Serbian Orthodox
Monastery of St. Demetrius in the
town of Dimitrovgrad, the Church
of the Holy Prophet Elijah in the
villageofTekeriš, theMonasteryof
theMostHolyTheotokosnearKru
panjandtheChurchofStDemetrius
whichbelongstotheSerbianOrtho
doxMunicipalityofMarkovačka.
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„Покрет за женску кошарку
МаринаМаљковић“насто

ји да својим активностима, тре
нинзимаипедагошкимрадомдо
принесепопуларизацијикошарке
испортскогдухамеђудевојчица
маосновношколскогузраста.Пре
познајућивредности„Покрета“и
њиховзначајзаздравоодрастање,
ТелекомСрбија јеуз„Покрет“од
његовог настанка, омогућавајући
одржавање бесплатних тренинга
ушколикошарке.

Да је мисија „Покрета“ успе
шна, доказују насмејане и задо
вољне девојчице које редовно
тренирајуу„Покрету“иодлазеса
тренинга богатије новим сазна
њима из кошаркашке игре која
могудаприменеиусвакодневном
животу.Током2022.годинеуспе
шнојереализованашколакошар

TheMarinaMaljkovićMovement 
forWomen’s Basketball is en

deavouring to contribute, through
its activities, trainings and peda
gogical work, to the populariza
tionofbasketballandthesporting
spirit among girls of the primary
schoolage.Recognizingthevalues
oftheMovementandtheirimpor
tanceforgrowinguphealthy,Tele
komSrbijahasstoodbytheMove
mentsinceitsinception,providing
forfreetrainingsat thisbasketball
school.

ThattheMovement’smissionhas
beenasuccessistestifiedtobythe
smilingandsatisfiedgirlswhotrain
attheMovementregularly,carrying
from their training sessions new
knowledge of basketball that they
can apply in their everyday lives.
In the course of 2022, successfully

Спорт ски по крет за ве ли ки осмех
Sports movement for a big smile
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ке на локацијама
у Београду,Обре
новцу, Косовској
МитровицииНо
вомПазару,узви
ше од 60 тренин
га недељно, чији
континуитет није
прекидани ни то
комлетњеграспу
ста. Крајем 2022.
године „Покрет“
је обележио се
дам година успе
шног рада, током
којих је4000девојчицасвојепр
векошаркашкекоракенаправило
управонатренинзима„Покрета“.

Телеком Србија већ дуги низ
година подржава и манифеста
цију „Спортско сабрање Свете
Србије“којапредстављаприлику
задецуињиховеродитељедасе
дружеуприродиидакроззабав
неактивностиразвијајуспортски
итимскидух.Наовајначинком
панија доприноси јачању зајед
ништва,традиционалнихипоро
дичнихвредности.

implementedwasbas
ketball school at lo
cations in Belgrade,
Obrenovac, Kosovska
Mitrovica and Novi
Pazar,withastringof
more than 60 train
ings a week which
continuedthroughout
the summerholidays.
At the end of 2022,
theMovementmark 
ed its seventh anni 
versary. During that
period, 4,000 girls 

madetheirfirststepsinbasketball
preciselyattrainingsessionsofthe
Movement.

For a number of years now,Te 
lekom Srbija has supported the
eventSportsAssociationoftheHoly
Serbia, which represents an oppor
tunityforchildrenandtheirparents
tosocializeoutdoorsandtodevelop
their sports spirit and team work
throughentertainment.Inthisman
ner,theCompanycontributestothe
strengthening of togetherness and
traditionalandfamilyvalues.


