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Центрузарехабилитацијусупова
1. септембра 2018. године пуш
тена на слободу у специјалном
резервату природе „Увац“, што
јеозначилоипочетакновеереу
заштити српске природе. Њено
кретање, као и кретање осталих
обележених белоглавих супова,
могуће је пратитина сајтуФон
дације.

После скоро три деценије ра
даФондацијеоко600овихптица
крстаринебомСрбије,показујући
да је, уколико се пажљиво и му
дроуправљаприроднимресурси
ма,итекакомогућепреокренути
свеопштипроцеснестајањаврста.
Очувањутеврстепомоглисмои
кроз донацију „Удружењу Јадов
ник – оаза нетакнуте природе“
које је унапредило Хранилиште
за белоглаве супове и друге жи
вотиње на Јадовнику. Компанија
јепомоглаиопремањеЦентраза
опоравак птица грабљивица ко
ји помаже повређеним јединка
ма,лечиих,евидентираивраћау
природу.

aninjuryandstayattheVultureRe
habCentrewasreleasedinthespecial
naturereserveUvac on1September
2018,whichmarkedthebeginningof
a new era in the protection of Ser
biannature.Itsmovement,aswellas
themovementofothermarkedGrif
fon vultures can be monitored on
theFoundation’swebsite.

Afteralmostthreedecadesofthe
Foundation’s work, some 600Grif
fon vultures can been seen gliding
through the skies of Serbia, prov
ing that if we manage the natural
resources carefully andwisely, it is
certainlypossibletoreversetheom
nipresent process of extinction of
thespecies.Wealsohelpedthepres
ervation of this species through a
donationtotheJadovnik Association 
- an Oasis of Pristine Naturethaten
hancedthefeedinggroundsforGrif
fon vultures and other animals at
Jadovnik.Thecompanyalsohelped
equiptheCentre forRehabilitation
ofBirdsofPreythathelps,treatsand
registers the injured birds, and re
turnsthembacktonature.
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Спремноприхватајућиизазов
ну улогу предводника пре

ласка на дигиталну економију и
увођења дигиталних модела по
словања, Телеком Србија исто
временоне занемарује своју тра
диционалнуулогукорпоративног
актеракојипрепознајепартнерске
иницијативеиактивизамусмерен
каостваривањупозитивнихпро
меназаштовећибројкорисника.
Препознајући такве носиоце по
зитивних промена и пружајући
им свеобухватну подршку, ком
панијауједноподстичеразвојло
калнихиницијатива,њиховихно
силаца и постаје промотер идеја
заснованихна заједничкимвред
ностима.

Какобипостигладапартнер
скеиницијативеипрограмико
јесамапокрећедостижужељене
позитивне ефекте, компанија је
највећи број активности усме

Readilyacceptingthechallenging
roleofaleaderinthetransition

todigitaleconomyandintroduction
ofdigitalbusinessmodels,Telekom
Srbijaalsodoesnotneglect its tra
ditional role of a corporate player
who recognizes partner initiatives
and activism directed at introduc
ing positive changes for as many
customersaspossible.

In order to ensure that partner
initiatives and programs that it
launchesproduce thedesiredposi
tive effects, the company directed
the largest number of activities at
several areas of special interest. A
prominent goal in this context for
a number of years has been sup
port for projects and programs in
thesphereofscienceandeducation,
asastartingpointforeachpositive
social and economic change. Thus
in2019,overhalfofthebudgetear
marked for the implementation of

Од го вор но пре ма за јед ни ци
Social Responsibility towards the Community
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рилаунеколикообластиодпо
себног интереса.Истакнутоме
стоутомконтекстувећдугиниз
годинаимаподршкапројектима
ипрограмимауобластиманауке
иобразовања,каополазнимтач
кама сваке позитивне друштве
неиекономскепромене.Такоје
и2019.годиневишеодполовине

socially responsible activities was
distributed among more than 60
projectsinthesespheres,exactlyin
ordertoincreasetheircapacitiesto
adequatelyrespondtotheir impor
tantsocialrole.

The longterm program in the
sphereofeducationandsupportto
entrepreneurship We Support the 
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буџетанамењеногзареализаци
јудруштвеноодговорнихактив
ностираспоређенонавишеод60
пројекатаутимобластима,упра
во како би се подигли њихови
капацитетидаадекватноодгово
ре на своју значајну друштвену
улогу.

Дугорочни програм у области
образовањаиподршкепредузет
ништву „Покрећемо покретаче“,
обједињује више пројеката који
постижу опипљиве резултате и
који на најбољи начин комуни
цирају корпоративне вредности
компаније у области друштве
но одговорног пословања. Поред
континуиране подршке техноло
шком предузетништву, Телеком
Србија је 2019. покренуо и про
јекат „УдруЖене“ намењен жен
ском предузетништву, односно
афирмацији и оснаживању жена
да се активније укључе у развој
локалнихзаједница.

Утемељивши своје пословање
најаснимиздравимекономским
и правним принципима, компа
нија тежи свеобухватном при
ступу у домену свог друштвено
одговорног ангажмана. Уз про
јектекојепокрећесамосталноиу
сарадњисапартнерима,акојису
усклађени са стратешким опре
дељењем, компанија подржава и
бројнефилантропскеактивности
усмеренекаиницијативамасако
јима дели заједничке вредности,
циљевеивизију.

Initiators integrates severalprojects
that produce visible results and in
the best way communicate corpo
rate values of the company in the
sphereofsociallyresponsibleopera
tions.Apartfromcontinuedsupport
for technological entrepreneurship,
Telekom Srbija in 2019, launched
the project UdruŽene aimed at
women entrepreneurship i.e. affir
mationandempowermentofwom
entotakeamoreactivepartinthe
developmentoflocalcommunities.

Grounding its operations on
clearandhealthyeconomicandle
gal principles, the company strives
toward a comprehensive approach
inthedomainofitssociallyrespon
sible engagement. Apart from the
projects that it launches indepen
dently and in cooperation with its
partners,andwhichareharmonized
with its strategic commitment, the
company also supports numerous
philanthropic activities aimed at
initiativeswithwhichitsharescom
monvalues,goalsandvision.



7

Подстакнута успехом поједи
начних пројеката које раз

вија, компанија Телеком Србија
је2018.годинепокренулакровни
програм „Покрећемо покретаче“
чијициљједасеоснажеинститу
цијеипојединцидаусвомокру
жењу покрећу позитивне про
менеимотивишудругедакрену
тимпутем.

Кровнипрограмобухватапро
јекте„Стварамо знање“,„mts app
конкурс“ и „mts стартап убрза
ње“,крозкојекомпанијаулажеу
младе покретаче који припадају
различитим генерацијама и који
могу да допринесу позитивним
друштвенимпроменама,асвеиз
уверењадастабилнаподршкана
самомпочеткуможедаимолак
шапут донових сазнањаибуде

Encouragedbythesuccessofthe
individualprojectsthatitdevel

ops, the Telekom Srbija company,
in2018, launchedacomprehensive
program We Support the Initiators
whose aim is to empower institu
tionsandindividualstoinitiatepos
itive changes in their environment
andencourageotherstodoso.

The comprehensiveprogram in
cludestheprojectsWe Create Knowl-
edge, mts App Competitionand mts 
Startup Acceleration,throughwhich
the company invests in young ini
tiatorsofdifferentgenerationswho
can contribute to positive social
changes, believing that stable sup
port at the very beginning can fa
cilitatetheirpathtonewknowledge
andbecrucial fortheirfurtherde
velopment.Theaimoftheprojectis

Про на ла зи мо и под сти че мо но си о це  
по зи тив них про ме на – „По кре ће мо по кре та че“

We identify and encourage the initiators  
of positive changes – We Support the Initiators
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пресудна за њихов даљи развој.
Циљ пројекта је да се направи
позитивна атмосфера и плодно
тлекакобимладиразвијалисвоје
вештинеиталенте,дасеизгради
архитектура будућности засно
вананапојединцимакојиусвом
окружењупокрећуисебеидруге
и креирајуиновације у различи
тимобластима.

У оквиру пројекта „Стварамо
знање“ТелекомСрбијасвакегоди
неопремирачунарскимкабинети
мапо20основнихшколауСрбији,
„mtsappконкурс“пружаприлику
талентованим средњошколцима
да раде на развоју апликација за
мобилне уређаје, док је „mts
стартап убрзање“ платформа за
подршку стартаповима у развоју
технолошкихиновација.

„Стварамо знање“ спроводи се
усарадњисаМинистарствомпро
свете,наукеитехнолошкогразво

tocreateapositiveatmosphereand
fertile ground for young people to
developtheirskillsandtalents,and
build an architecture of the future
basedonindividualswhoencoura
gethemselvesandothersintheiren
vironment to create innovations in
variousspheres.

WithintheprojectWe Create Kno- 
wledge Telekom Srbija every year
equips20elementaryschoolsinSerbia
with computer classrooms, mts App 
Competitionoffers the chance to ta
lented high school students towork
on the development of applications
formobiledevices,whilemts Startup 
Acceleration is a platform support
ingstartups in the development of
technologicalapplications.

We Create Knowledge isimplemen
tedincooperationwiththeMinistry
of Education, Science and Techno
logical Development. Over three
cycles of the project, the company
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ја,атокомтрициклусаопремљено
је 60 информатичких кабинета
у 60 основних школа. У оквиру
mts app конкурса 135 ученичких
тимовапрезентовалоје141апли
кацију. Најбољи тимови награђе
нисувредниммобилнимтелефо
нима, а победници одласком на
престижнемеђународнеITконфе
ренцијеуЕвропи.Конкурсјеувр
штенуселекцијуевропскеоргани
зацијеCSREurope,аподржавагаи
Министарство просвете, науке и
технолошкогразвоја.Заподстицај
технолошког предузетништва у
оквиру три циклуса mts стартап
убрзањауложено је60.000евраи
обезбеђенесубесплатнеmtsуслу
геименторствопредставникаме
наџмента за 7 награђених старт
апа.Пројекатсеспроводиусарад
њи са организацијом Стартит, са
којомТелекомСрбија дели зајед
ничкициљдадо2020.годинебуде

equipped 60 information science
classroomsin60elementaryschools.
Within the mts App Competition,
135studentteamspresented141ap
plications. The best teams received
valuable mobile phones, and the
winnerswereawardedwithpartici
pationatprestigiousinternationalIT
conferences in Europe.The compe
titionwas included in the selection
of the European organization CSR
Europe,andisalsosupportedbythe
Ministry of Education, Science and
Technological Development. A to
talof60,000euroswere investedas
incitement for technological entre
preneurshipwithin the three cycles
of mts Startup Acceleration, while
freemtsservicesandmentorshipof
management representatives were
provided for 7 awarded startups.
Theprojectisimplementedincoop
erationwiththeStartitorganization,
withwhichTelekomSrbija shares a
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обучено100000младихITструч
њакакојићеостатидаживеираде
уСрбији.

Међу покретачима Телекома
Србија суистручњациизкомпа
није„Strawberryenergy“,сакојима
компанија сарађује још од њихо
вих првих предузетничких кора
ка.Уоквирутогпартнерства2019.
годинепостављенајеиStrawberry
паметнаклупауНовомСаду.

Запројекат„Покрећемопокре
таче“ипосвећеностпринципима
друштвеноодговорногпословања
компанијаТелекомСрбијанагра
ђена је једном од најзначајнијих
награданапољудруштвеноодго
ворног пословања коју додељује
ПривреднакомораСрбијеподна
зивом„ЂорђеВајферт“.

commongoaltotrain100,000young
ITexpertsuntil2020,whowill stay
toliveandworkinSerbia.

The initiators of Telekom Srbija
alsoincludeexpertsfromtheStraw
berryEnergycompany,withwhom
the company has been cooperat
ing since theirfirst entrepreneurial
steps.Asapartofthispartnership,a
Strawberrysmartbenchwasplaced
inNoviSadin2019.

For theWe Support the Initiators 
project and commitment to the
principles of socially responsible
operations,theTelekomSrbijacom
panywas awardedwith one of the
mostimportantawardsinthesphere
of socially responsible operations
grantedbytheSerbianChamberof
Commerce,Đorđe Vajfert.
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Пројекат „Стварамо знање“
Телеком Србија покренуо је

2017. године, поводом 20 година
постојања компаније опремањем
двадесет информатичких каби
нета у двадесет основнихшкола.
С обзиром на позитивне ефекте
пројекта чији циљ је да се уче
ницима и наставницима обезбе
де савремени услови за рад, ка
ко би дигитална писменост била
подигнутанајошвишиниво,до
брапраксапрешлајеутрадицију,
пакомпанијасвакегодинеопреми
нових двадесет кабинета. На тај
начинје,токомтригодине,модер
наинформатичкаопремастиглау
60школаширомСрбије.

Пројекат сереализује у сарад
њи са Министарством просвете,
наукеи технолошкогразвоја, ко
јесвакегодинедајепредлогод40

TelekomSrbijalaunchedthepro
ject We Create Knowledge in

2017,ontheoccasionofthe20than
niversaryofthecompanybyequip
ping twenty information science
classrooms in twenty elementary
schools.Giventhepositiveeffectsof
theprojectswhoseaimistoprovide
a modern learning environment
for students and teachersand raise
digitalliteracytoahigherlevel,this
good practice has become a tradi
tion, so that another twenty class
roomsareequippedbythecompa
ny every year. In thisway,modern
informationscienceequipmenthas
arrived in 60 schools throughout
Serbiaoverthelastthreeyears.

The project is implemented in
cooperation with the Ministry of
Education, Science and Techno
logicalDevelopment,which every

За обра зов ни ис ко рак неопходно је  
ство ри ти предуслове – „Ства ра мо зна ње“

It is necessary to create preconditions for  
educational progress – We Create Knowledge
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основнихшкола којима недостаје
информатичкаопрема, аоконач
номодабирушкола одлучују гра
ђанипутем гласања на званичној
FBстранициmtsTvojsvet.Какоби
основци у свим крајевима Срби
је подједнако имали приступ но
вој рачунарској опреми и савре
меном начину извођења наставе,
школе су подељене у четири гео

yearcreatesalistof40elementary
schoolsthatneedinformationsci
ence equipment, while the final
selection of schools is decided
by a citizens’ vote on the official
Facebook page mts Tvoj Svet. In
order for elementary school stu
dents from all parts of Serbia to
haveequalaccesstonewcomput
er equipment and contemporary

„Кроз пројекат „Ства ра мо зна ње“ шко ле победнице до би ле  
су неопходну осно ву за од го вор ну, сми сле ну и етич ку примену  
ди ги тал них тех но ло ги ја, ко је има ју кључ ну уло гу у си сте му  
обра зо ва ња 21. ве ка.“ 

(Мла ден Шар че вић, ми ни стар просвете,  
на у ке и тех но ло шког раз во ја)
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графске области, па се награђује
по5школаизсвакеобластикоје
добијунајвишегласова.Утрећем
циклусу, забележено је више од
150000гласоваграђанакојисусе
потрудили да допринесу избору
жељенихшкола.

Пројекат подстиче заједницу
да се удружи у постизању зајед
ничкогциља,аосновцимаотвара
могућност да лакше и боље уче

teachingmethods, the schools are
divided into fourgeographicalar
eas so that awards are granted to
five schools fromeachgeographi
calareathatwinthemostvotes.In
thethirdcycle,morethan150,000
citizenswhowantedtocontribute
totheselectionofdesiredschools
tookpartinthevote.

Theprojectencouragesthecom
munitytouniteinachievingthecom

“Through the project We Create Knowledgethe winning schools  
received the basic equipment for a responsible, reasonable and ethical 
application of digital technologies, which are crucial in the 21st century 
education system.” 

(Education Minister Mladen Šarčević)
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уз помоћ наставника који могу
даимукажунапредности,алии
замкекоједигиталнетехнологије
сасобомносе.

У оквиру промоције пројекта
рачунарскаипратећаопремасве
чано је уручена у ОШ „Милан
Муњас“уУбу,ОШ„БранкоРади
чевић“уСедлару,ОШ„ВукКара
џић“уДоњемМилановцуиОШ
„СаваМунћан“уКрушчицишко
ламаизчетириразличитеобласти
којесудобиледонацијуТелекома
Србија.

Поред ових, модерну рачунар
скуопремудобилесуиОШ„Ђу
раЈакшић“изЧуруга,ОШ„Дожа
Ђерђ“ из Гунароша,ОШ„Бранко

mon goal, and allows elementary
school students the possibility to
learn in an easier and better way
with thehelpof teacherswhocan
informthemoftheadvantagesand
threatsofdigitaltechnologies.

Withinthepromotionofthepro
ject, computer equipment and the
accompanying itemswere ceremo
niously granted to the elementary
schools Milan Munjas inUb,Branko 
Radičević in Sedlare, Vuk Karadžić
inDonjiMilanovacandSava Mun-
ća n inKruščica–schools from four
differentareasthatreceivedthedo
nationofTelekomSrbija.

Apart fromthese,moderncom
puter equipment was also granted
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Ћопић“ из Лукићева, ОШ„Јован
Поповић“изСусека,ОШ„Мајур“
из Мајура, ОШ „Свети Сава“ из
Попучке, ОШ „Петар Враголић“
изЉубовије,ОШ„14.октобар“из
Барича,ОШ„9.мај“уСаставцима,
ОШ„СветиСава“изТопонице,ОШ

to elementary schools Đura Jakšić 
fromČurug, Doža Đerđ fromGu
naroš,Branko Ćopić fromLukićevo,
Jovan Popović from Susek, Ma-
jur from Majur, Saint Sava from
Popučka,Petar VragolićfromLjubo
vija, 14 Octoberfrom Barič, 9 May 

„Иако смо ма ло ме сто, успели смо да прикупимо ве ли ки број  
гла со ва и до би је мо ми ли он ди на ра ко је је компанија Те ле ком  
Ср би ја определила за на бав ку опреме за ин фор ма тич ки ка би нет. 
Ово је да ле ко нај зна чај ни ја до на ци ја ко ју је шко ла до би ла  
у проте клих не ко ли ко го ди на и ја бих се још јед ном за хва лио 
компанији Те ле ком Ср би ја на зна ча ју ко ји придаје раз во ју  
обра зо ва ња у свим кра је ви ма Ср би је.“ 

(Да мјан Стев кић, ди рек тор ОШ „Вук Ка ра џић“  
из До њег Ми ла нов ца)
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„Карађорђе“ из Раче, ОШ „Сре
тенЛазаревић“, изПрилика,ОШ
„Доситеј Обрадовић“ из Вражо
грнца,ОШ„БранкоРадичевић“из
Трговишта,ОШ„СтанаБачанин“
из Лепосавића иОШ„Вук Кара
џић“изЖитногПотока.

fromSastavci,Saint Sava fromTo
ponica,KarađorđefromRača,Sreten 
LazarevićfromPrilike,Dositej Obra- 
 dović fromVražogrnac,Branko Ra di- 
čević fromTrgovište,Sta na Bačanin
from Leposavić and Vuk Karadžić
fromŽitniPotok.

“Although we are a small town, we have managed to win a large number 
of votes and get the million dinars that the Telekom Srbija company  
earmarked for the purchase of equipment for the information science  
classroom. This is by far the most significant donation that the school  
has received over the last few years and I would like to once again thank 
the Telekom Srbija company for the attention it pays to the development  
of education in all parts of Serbia.” 

(Damjan Stevkić, the headmaster of elementary  
school Vuk Karadžićfrom Donji Milanovac)
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Један од главних циљева Теле
комаСрбија на пољу друштве

неодговорностијеусмереностка
побољшању услова за образова
њеиразвојмладих.Вођенатиме,
компанија од 2011. године орга
низујеmtsappконкурсзаизраду
апликацијазамобилнеуређаје,за
ученикегимназијакојерадепрема
програму намењеном талентима
напољуматематике, информати
кеирачунарства.

Токомтрајањаmtsappконкур
саостваренајенепосреднасарад
ња са школама, професорима и
ученицимауоквирупрезентације
коју Телеком Србија организу
је. Презентација је конципирана
тако да ученицима омогући да
седетаљнијеинформишуоусло
вима и очекивањима на конкур
су, будућида током једнодневног

Oneof themain goals ofTele
komSrbijainthesphereofso

cial responsibility is commitment
to improving conditions for the
educationanddevelopmentof the
young.Guidedbythisidea,thecom
pany has been organizing themts
App Competition for the creation
of applications formobiledevices,
for students studying according
to the program for talents in the
sphereofmathematics,information
scienceandcomputing,since2011.

ForthedurationofthemtsApp
Competition, immediate coopera
tion was established with schools,
teachers and students within the
presentationorganizedbyTelekom
Srbija.Thepresentationisdesigned
soastoallowthestudentstogetde
tailedinformationabouttheterms
andrequirementsforthecompeti

Охра бру је мо сред њо школ це да примењују  
на у че но – „mts app кон курс“

We encourage high school students to apply the 
acquired knowledge – mts App Competition
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окупљањазапослениукомпанији,
представнициорганизацијеСтар
тит и учесници претходних ци
клуса mts app конкурса и mts
стартап убрзања настоје да
пренесу своја искуства и најва
жније појединости о конкурсу.
Према условима конкурса, уче
нициимајузадатакдаформирају
тим и до одређеног рока заврше
и предају своју апликацију уAn

tion, since the company’s employ
ees, representatives of the Startit
organization and the participants
of previous mts app competitions
trytoconveytheirexperiencesand
the most important details about
thecompetitionduringadaylong
meeting.Accordingtothetermsof
thecompetition, the studentshave
a task tomakeupa teamandfin
ish and submit their applications

„По тре ћи пут смо уче ство ва ли на mts app кон кур су и пресрећни 
смо што смо у ре ги о нал ном фи на лу осво ји ли глав ну на гра ду и 
путовање у Бер лин. Ве о ма нам се допада ат мос фе ра на овој  
кон фе рен ци ји, а посебно из ло жбе ни део. При ка за не су ино ва ци је  
ко је ће би ти примењене у бу дућ но сти, су сре ли смо се са нај но ви јим 
тех но ло ги ја ма, а посебно су нам би ли ин те ре сант ни сен зо ри  
и IoT тех но ло ги ја. Ово нам је супер ис ку ство.“ 

(Хер ми на Ачаи, чла ни ца победничког  
ти ма из гим на зи је „Бо љаи“ из Сен те)
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droidу или iOSу. Поред добре
идејеифункционалности,додат
ну предност апликацијама даје
усмереност ка решавању неког
проблемаудруштву,каоимогућ
ност да апликација учини једно
ставнијомупотребумобилнихте
лефонаиуређаја.

Послеизборапетнајбољихти
мова и апликација у Србији, по
бедницисесусрећусасвојимвр
шњацимаизБоснеиХерцеговине

in Android or iOS until a certain
deadline. Apart from a good idea
and functionality, the applications
get anadditional advantage if they
arecommittedtosolvingaproblem
insociety,andmakemobilephones
anddeviceseasiertouse.

After the selection of five best
teams and applications in Serbia,
thewinnersmeet their peers from
BosniaandHerzegovinaandMon
tenegro within the Regional App

“We have for a third time taken part in the mts App Competition and we 
are very happy to have won the first prize and the visit to Berlin. We like 
the atmosphere at this conference very much, especially the exhibition part. 
Exhibited are innovations that will be applied in the future, we have seen 
the latest technologies, and we have found sensors and IoT technology 
especially interesting. This a great experience.” 

(Hermina Ačai, a member of the winning team  
from the Boljai High School in Senta)
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иЦрнеГореуоквируРегионалног
app изазова, наредног нивоа так
мичењакојеокупљатимовеизре
гиона, јерсепоистимправилима
конкурсодвијапаралелноиуорга
низацијиm:telБиХиm:telЦГ.Ти
мови креатори најбољих апли
кацијанадругомРегионалномapp
изазовукојијеодржануПодгори
ци,као главнунаградудобилису
посету једној од престижних IoT
конференцијaуБерлину,адодеље
најеиспецијалнанаградазаино
вативност.

mtsappконкурсподржаваМи
нистарствопросвете,наукеитех
нолошкогразвоја,аотварањемно
вихITодељењау9.mtsappконкур
су који је покренут 2019. године
учествује47гимназијауСрбији.

Challenge, the next level of com
petitionsgatheringteamsfromthe
region, because the competition is
simultaneously organized bym:tel
BiHandm:telCGaccordingtothe
samerules.Theteamswhocreated
the best applications at the sec
ond RegionalApp Challenge held
inPodgorica received as themain
prizeavisittooneofthemostpres
tigious IoT conferences in Berlin,
while a special awardwas granted
forinnovativeness.

The mts App Competition is
supportedbytheMinistryofEdu
cation, Science and Technological
Development. By opening new IT
classes,atotalof47highschoolsin
Serbiatookpartinthe9thmtsApp
Competitionlaunchedin2019.
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Пројекат mts стартап убрза
ње намењен је технолошким

стартаповимауранојфазиразвоја
њиховепословнеидеје.Ууверењу
да технолошко предузетништво
имапотенцијалдабудеснажанза
мајац економског раста, Телеком
Србија већ три године додељује
перспективним предузетницима
новчани подстицај у износу од
20.000 евра, менторско саветова
ње, бесплатне сервисе и подршку
приликомизласканатржиштаре
гионанакојимајеприсутна.

Компанија овај програм спро
води у сарадњи са партнерском
организацијом, удружењемСтар
тит, која готоводеценијуоргани
зује најпрестижнији едукативни
програм у области технолошког
предузетништваурегионуподна
зивом„Стартапакадемија“.У2019.

ThemtsStartupAccelerationpro
jectisintendedfortechnologi

cal startups in the early phase of
developmentoftheirbusinessidea.
Believing that technological entre
preneurshiphasthepotentialtobe
astrongdriverofeconomicgrowth,
TelekomSrbijahasforthelastthree
yearsgrantedprospectiveentrepe
neursapecuniary incentiveworth
EUR 20,000, mentorship, free ser
vices and support for entering the
market in the region where the
companyispresent.

The company implements this
program in cooperation with its
partnership organization, the Star
titassociation,whichhasforalmost
adecadebeenorganizing themost
prestigous educational program in
the sphere of technological entre
preneurshipintheregioncalledthe

Тех но ло шко предуз етниш тво као ва жан  
еко ном ски покретач – „mts стартап убр за ње“

Technological entrepreneurship as an important 
economic driver – mts Startup Acceleration
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годиниподстицајсудобилитехно
лошкипредузетнициокупљениу
тимовима„Tenderly“и„Shtreber“.
Тим„Tenderly“развијаплатформу
која служизапраћењепаметних
уговора на блокчејну, док тим
„Shtreber“ гради платформу за
учењешколскогградивазаоснов
цекојаубрзавапроцесучењапу
тем интерактивне игре. Према
оцени стручног петочланог жи
рија,овитимовисупоказалинај
више спремности да у наредном
периоду успешно изграде своје
дигиталнепроизводеипласирају
ганатржиште.

Startup Academy.In2019,incentives
weregrantedtotechnologicalentre
preneursgatheredintheteamsTen-
derlyandShtreber.TheTenderlyteam
isdevelopingaplatformformonitor
ing smart contracts on blockchain,
while the Shtreber team is building
a platform for learning elementary
school lessonswhich accelerates the
learning process via an interactive
game. According to an assessment
ofanexpertfivemember jury, these
teamshaveshownthegreatestreadi
nesstosuccessfullybuildtheirdigital
products in the forthcomingperiod
andplacethemonthemarket.
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Компанијајеупретходномпе
риодуподржаласедамтимоваод
којихпетидаљеактивнорадина
развојусвогдигиталногпроизво
да. Мада је још увек рано да се
процењује успешност пружених
подстицаја, свакако охрабрује
бројтимовакојиидаљеопстајеу
изузетноризичномстартапокру
жењу. Поред Телекома Србија,
подршкуудружењуСтартитуре
ализацији„Стартапакадемије“од
2018. године пружа и америчка
компанија Go o gle остваривањем
партнерскесарадњекрозсвојGo-
o gle De ve lo pers La un chpad програм.

Over the past period, the com
panyhassupportedseventeams,five
of which are still actively working
on the development of their digital
product.Although it is still early to
evaluate the success of granted in
centives, the number of teams that
havesurvived inanextremelyrisky
startup environment is certainly
encouraging. Apart from Telekom
Srbija,theU.S.companyGooglealso
supports the implementationof the
Startit Academy by establishing a
partnercooperationwiththeStartit
associationthroughitsGoogle Devel-
opers Launchpadprogram.
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Дугорочна партнерства са ор
ганизацијама или иницијати

вама са којима компанија дели
исте вредности и циљеве увек су
биласаставнидеостратешкогпро
мишљањањенеулогекаоодговор
ногкорпоративногактера.Једноод
таквихпартнерставапредстављаи
сарадњасапредузећем„Strawberry
energy“, са којим Телеком Србија
сарађује од 2011. го
дине,кадајеонобило
тек млади перспект
иван стартап саста
вљенодстуденатаза
вршних година неко
ликобеоградскихфа
култета.

Унапређујући сво
ја решења, заснова
на на соларној енер
гији и концепту„па

Longtermpartnershipswithor
ganizations or initiatives with

whichthecompanysharesthesame
valuesandgoalshavealwaysbeen
an integral part of a strategic re
thinkingofitsroleasaresponsible
corporateplayer.Oneofsuchpart
nerships is cooperation with the
Strawberry Energycompany, with
whichTelekomSrbijahasbeenco

operating since 2011,
when it was just a
buddingstartupma
deupofgraduatestu
dents of several Bel
gradefaculties.

Improvingtheirso
lutions based on so
lar energy and the
smart cities concept,
Strawberry Energyhas
developed a Smart 

Ино ва ци је мла дих струч ња ка  
обо га ћу ју на ше окру же ње

Young experts’ innovations  
enrich our environment
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метних градова“, „Strawberry en
ergy“ је развио „Паметну клупу“
–урбанимобилијаркојиграђани
могудакористезапуњењебатери
јамобилнихуређајаиповезивање
на брзи, оптички интернет. По
ред тога што је соларни пуњач,
„Паметнаклупа“сесаманапајаи
пружа информације о квалитету
ваздухаинивоубукеуокружењу,
каоиотемпературииваздушном
притиску.

Овајиновативнипроизводмла
дихстручњакаизСрбијеТелеком
Србија поклонио је градуНовом
Саду, поводом проглашења за
Омладинску престоници култу
ре2019. годинеиповодомважне
улогекојућетајградимати2021.
године, када постаје и Европска
престоницакултуре.

Засвојупаметнуклупу,„Straw
berryenergy“добиојебројнемеђу
народненаградезаиновативност
и допринос развијању решења у
областиобновљивихизвораенер
гије.Њиховапаметнаклупаидру
га решења за урбани мобилијар
присутнасуу23земље.

Bench – urban street furniture
that can be used by the citizens
for recharging their mobile pho
ne batteries and connecting to
fast optical Internet. Apart from
serving as a solar charger, the
Smart Bench recharges itself and
providesinformationabouttheair
quality andnoise level in the en
vironment, along with informati
onaboutthetemperatureandair
pressure.

Thisinnovativeproductofyoung
expertsfromSerbiawasdonatedby
TelekomSrbija to the city ofNovi
Sad,whenitwasdeclaredYouthCul
tureCapitalof2019,andbecauseof
theimportantrolethatthecitywill
have in 2021when it becomes the
EuropeanCapitalofCulture.

For its smart bench, Strawberry 
Energy has received numerous in
ternational awards for innovative
nessandcontributiontothedevel
opment of solutions in the sphere
ofrenewableenergysources.Their
smartbenchandothersolutionsfor
urban street furniture are used in
23countries.
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Каокомпанијакојасезалажеза
родно равноправан третман

женаусвимаспектимапословног
и животног окружења, Телеком
Србија препознао је потребу за
додатном подршком женама у
циљупромовисањаженскогпре
дузетништва и оснаживања же
на и женских удружења. Током
2019.годинепокренутјепројекат
„УдруЖене“ као подршка жен
ском предузетништву, али и
афирмацији и оснаживањужена
зањиховоактивноучешћеураз
војулокалнихзаједница.

Симболично представљен уо
чиДанажена, 8. марта, пројекат

As a company that stands for
a gender equal treatment of

women in all aspectsof thebusi
ness and living environment, Tel
ekom Srbija has recognized the
need for an additional support to
women for the purpose of pro
moting women entrepreneurship
and the empowerment ofwomen
andwomen’sassociations.In2019,
thecompanylaunchedtheproject
UdruŽene as support for women
entrepreneurship,andtheaffirma
tionandempowermentofwomen
for their active participation in
thedevelopmentoflocalcommu
nities.

По др шка жен ском предуз етниш тву  
и ре ги о нал ном раз во ју – „Удру Же не“

Support for women entrepreneurship  
and regional development – UdruŽene

„За хвал ни смо компанији Те ле ком Ср би ја што је препознала  
зна чај жен ских удру же ња не са мо за ло кал ну кул ту ру, већ и за  
са мо о ства ри ва ње же на ко је жи ве на се лу и у ма њим сре ди на ма.“ 

(Гор да на Шко рић, председница Удру же ња же на „Филип Ви шњић“)
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„УдруЖене“ реализован је у са
радњи саСаветом зароднурав
ноправност Владе АП Војводи
не,анапрвомместупосвећен је
удружењимажена у мањим сре
динама, односнопромоцијикул
турнебаштинеиженскогствара
лаштва.

Symbolicallypresentedaheadof
International Women’s Day on 8
March,theUdruŽene projectwasim
plementedincooperationwiththe
GenderEqualityCounciloftheVo
jvodinagovernment,andisprimar
ily aimed at women’s associations
insmallercommunities,i.e.promo

“We are grateful that the Telekom Srbija company has recognized  
the importance of women’s associations not only for the local culture,  
but also for the self-actualization of women who live in villages  
and smaller communities.” 

(Gordana Škorić, the president of the Women’s Association Filip Višnjić)
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Будућидајенајвећибројудру
жења жена организован управо
на територији Војводине, током
првефазепројекта,представљена
је сарадња са двадесет удруже
њаженаиз тогделаСрбије који
ма је подршка Телекома Србија
помоглаумисијиочувања,негова
њаипромовисањатрадиције,ста

tionofculturalheritageandwom
en’sart.Sincethelargestnumberof
women’sassociationsareorganized
exactlyontheterritoryofVojvodi
na,inthefirstphaseoftheproject,
thecompanypresenteditscoopera
tion with twenty women’s associa
tionsfromthispartofSerbiathatit
hadhelpedintheirmissiontopre

„До на ци ја компаније Те ле ком Ср би је је нај ве ћа до на ци ја ко ју смо  
до са да до би ли, а од ње планирамо да купимо сто ни раз бој ко ји  
ће пре све га послужити за подучавање де це школ ског уз ра ста овој 
вр сти тка ња, ка ко би овај тра ди ци о нал ни за нат на ста вио да  
жи ви у на шим кра је ви ма.“ 

(Љу би ца Или ше вић, председница  
Удру же ња же на „Кре а тив ни сту дио“)
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рихзанатаихуманитарнограда.У
оквиру пројекта „УдруЖене“ Те
лекомСрбијаподржаојеудруже
њажена изШида, Черевића, Ка
равукова,Бача,Товаришева,Ради
чевића, Србобрана, Сивца, Кра
љеваца, Јаска, Футога, Марадика,
Избишта, Владимировца, Јарков
ца,Кањиже,Сенте,БанатскогВе
ликогСела,ЦрепајеиКачарева.

serve,fosterandpromotetradition,
oldcraftsandhumanitarianwork.

WithintheUdruŽene project,Te
lekomSrbijahassupportedwomen’s
associationsfromŠid,Čerević,Kara
vukovo, Bač, Tovariševo,Radičević,
Srbobran,Sivac,Kraljevci,Jazak,Fu
tog, Maradik, Izbište,Vladimirovci,
Jarkovac, Kanjiža, Senta, Banatsko
VelikoSelo,CrepajaandKačarevo.

“The donation of the Telekom Srbija company is the largest donation we 
have received so far, and we are planning to use it to buy a table loom 
which will primarily be used to teach schoolchildren how to weave so that 
this craft would continue to live in these parts of the country.” 

(Ljubica Ilišević, the president of the  
Women’s Association Creative Studio)
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Будући да је уформирању по
словног курикулума младих

развојзнањаивештинакојести
чу у оквиру формалног обра
зовања подједнако важан као и
развојспособностикојестичуна
неформалан начин, Телеком Ср
бијапружаподршкуинеформал
ном образовању кроз сарадњу
са студентским организацијама,
подршкумладимталентимаиуче
шћемупрограмимапартнерских
организација.

Током 2019. године компанија
јеподржалаодржавањеАкадеми
јемодерногменаџментастудент
ске организације ESTIEM кроз
активноучешћеирадионицекоје
суводилизапослениуДирекци
јизаљудскересурсе.Компанијаје
подржалаиТесла глобалфорум,
манифестацијукојасенамодеран
начинбавинаучном,културноми
цивилизацијскомзаоставштином

Given the fact that in designing
thebusinesscurriculumofthe

young, the development of knowl
edge and skills that are acquired
within formal education is equally
important as the development of
skills acquired in an informalway,
Telekom Srbija also provides sup
portforinformaleducationthrough
cooperationwithstudentorganiza
tions,andsupportforyoungtalents
through participation in the pro
gramsofpartnerorganizations.

In2019,thecompanysupported
the holding of the Modern Man
agement Academy of the student
organization ESTIEM through ac
tive participation and workshops
conductedbyemployeesintheHR
Division. The company also sup
ported theTeslaGlobal Forum, an
eventwhichinamodernwaydeals
withthescientific,culturalandcivi
lizationallegacyofNikolaTeslaand

Дру штво за сно ва но на зна њу је на ша ми си ја
Our mission is a society based on knowledge
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Николе Тесле и доприноси очу
вањусећањанарадидостигнућа
великогнаучника.

О важности коју компанија
поклања унапређењу знања на
пољу савремених информацио
но комуникационих технологи
ја говори и податак да се орга
низовањем Hack#Teen догађаја
прикључила обележавању Међу
народногданадевојчицауИКТ.У
оквируДирекцијезаITподршкуи
ICTсервисеодржанје минихака
тоннакомсудевојчицезавршних
разреданеколикоосновнихшко
ла из Београда, као и девојчице
седмих и осмих разреда које уче
по програму за таленте на пољу
математикеуПрвојкрагујевачкој
гимназији имале задатак да кре
ирају комуникационуплатформу
којомбипривуклевршњакињеза
бављење природним наукама и
професијамабудућности.

У сарадњи са Фондом Б92 у
акцији „Пчелице“, компанија је
омогућиланабавкумалихробота
уз помоћ којих деца са сметња
ма у развоју могу лакше и боље

contributestofosteringthememory
of work and achievements of the
greatscientist.

Theimportancethatthecompany
paystotheimprovementofknowl
edgeinthesphereofmoderninfor
mation and communication tech
nologies is shown by the fact that
byorganizingtheHack#Teenevent,
thecompanyjoinedthecelebration
of International Girls Day at ICT.
WithintheDivisionforITSupport
andICTServices,aminihackathon
was held at which girls from the
eighthgradeofseveralBelgrade’sel
ementaryschools,andgirlsfromthe
seventhandeighthgradesstudying
according to the program for tal
ents in the sphere of mathematics
attheFirstKragujevacHighSchool,
hadtocreateacommunicationplat
formwhichwouldattracttheirpeers
tochoose tostudynaturalsciences
andprofessionsofthefuture.

In the campaign called Pčelice 
(Bees)heldincooperationwithB92
Fund, the companyfinanced the
procurement of small robots that
allow disabled children to learn in
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дауче.Узнашупомоћ„пчелице“
су стигле у школе за основно и
средњеобразовање„11.октобар“
из Лесковца и„ЈеленаМајсторо
вић“изЗајечара, каои уОснов
нушколу„6.октобар“изКикин
де.Фондацију„Петља“подржали
смо у пројекту израде и online
публиковања едукативног мате
ријала за бесплатно учење про
грамирања за ученике 8. разреда
основне и 2. разреда гимназије.
Компанија је наставила сарад
њуи са часописом„Светосавско
звонце“ који у оквиру програма
Едукативног центра „Звонце“ за
децу и младе организује креа
тивнерадионицеисторије,глуме,
песништва, иконописа, калигра
фије,савременихтехнологија,ви
деопродукцијеианимације.

an easier andbetterway.Withour
help, the “bees” arrived in the el
ementaryandsecondaryschools11 
October from Leskovac and Jelena 
Majstorović fromZaječar,aswellas
Elementary School 6 October from
Kikinda. We supported the Petlja 
Foundation’sprojectofcreationand
online publishing of educational
material for a free programming
courseforstudentsofthe8thgrade
of elementary school and the 2nd
gradeofhighschool.Thecompany
continued cooperation with the St 
Sava Bell magazine, which organ
izes creative workshops in history,
acting,poetry,iconpainting,callig
raphy, modern technologies, video
production and animation within
theprogramofthe Education Centre 
Zvonceforchildrenandyouth.
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Свако улагање у знање више
струко се исплати, јер до

води до врхунских резултата.
Да посвећеност, таленат и мар
љив рад увек буду награђени,
потврђујуинашимладиталенти
–математичари, информатичари,
роботичари који доносе медаље
са међународних такмичења и
олимпијада знања. Поносни смо
што смо и ми допринели њихо
вимрезултатима.

Током 2019. помогли смо од
лазак најуспешнијих полазника
Регионалног центра за тален
те Београд 2 на такмичење мла
дихнаучникауМалезији,учешће
ученика Математичке гимнази
је из Београда на Жаутиковској
олимпијади и такмичењу из ро
ботике у Москви, као и одлазак
тима из Прве крагујевачке гим
назије у Хјустон, на такмичење
у Лего роботици. Велике успехе

All investments in knowledge
pay off inmanyways because

they lead to excellent results. The
fact that commitment, talent and
hard work are always rewarded is
confirmed by our young talents –
mathematicians, informaticians an
droboticistswhobringmedalsfrom
international competitions and
knowledgeolympics.Weareproud
tohavecontributedtotheirresults.

In2019,wehelpedthemostsuc
cessful participants of theRegional
Talent Centre Belgrade 2 travel to
Malaysiatoattendacompetitionof
youngscientists,financedtheattend
anceofstudentsof theMathemati
cal High School at the Zhautikhov
Olympics and a robotics competi
tioninMoscow,andthejourneyofa
teamfromtheFirstKragujevacHigh
School toHoustonwheretheypar
ticipated in a competition in Lego
robotics.Great successwasalso re

Уз та ле нат и рад до вр хун ских ре зул та та
With talent and work to best results
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остварили су и студенти ЕТФа
намеђународномтакмичењу„Eu
robot“,анаистомтакмичењудо
казали су се и ученици ЕТШ
„Никола Тесла“ из Београда. На
такмичењу у креирању еко ино
вативнихпроизвода„Ecotrophelia
Europe“бојеСрбијепредставили
сустудентиПољопривредногфа
култета.

ТелекомСрбијаподржавараз
војталенатаикрозучешћеуор
ганизацији математичких так
мичења у земљи, организацији
математичкогкампанаТулбикод
Пожаревцаиматематичкогкампа
уШапцугдеђациразвијајусвоје
вештине,апосебносмопоносни
на то што млади таленти у које
улажемоиукаснијемшколовању
остварујууспехинапрестижним
универзитетима у земљи и ино
странству.

cordedbystudentsoftheFacultyof
Electrical Engineering at the inter
nationalcompetitionEurobot,while
students of the Nikola Tesla High
School in Belgrade also recorded a
successatthiscompetition.Students
oftheAgriculturalFacultytookpart
inacompetitionincreatinginnova
tiveecologicalproductsEcotrophelia 
Europe.

Telekom Srbija supports the de
velopmentoftalentsthroughpartici
pationintheorganizationofmathe
maticalcompetitionsinthecountry,
organizationofamathematicalcamp
atTulbanearPožarevacandamath
ematical camp in Šabacwhere stu
dentscandeveloptheirskills,andwe
areespeciallyproudthat theyoung
talents inwhomwe invest are suc
cessfulintheirsubsequentschooling
attheprestigiousuniversitiesinthe
countryandabroad.
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Телеком Србија је током 2019.
године реализовао обавезну

стручну праксу за 156 студена
таУниверзитетауБеоградуиви
ше високообразовних установа у
земљи као одговор компаније на
препознатупотребуакадемскеза
једницезаолакшавањемпреласка
ученикаистуденатасаформалног
образовања на професионални
ангажман.Ушколској2018/19.го
дини организована је и стручна
настава уз обезбеђење менторске
подршке за 568 ученика средњих
техничкихшколауСрбији,унајве
ћембројузаученикеСредњетех
ничкеПТТшколеБеоград.

Телеком Србија је као годишњи
партнерСавеза студенатаФакулте
та организационих наука подржао
три програма ове студентске орга
низације. Учествовали смо у про

In 2019, Telekom Srbija imple
mented a mandatory practical

training for 156 students of Bel
gradeUniversityandseveralinsti
tutionsofhighereducationinthe
countryasaresponseofthecom
pany to theneedof theacademic
communitytofacilitatethetransi
tionofstudentsfromformaledu
cationtoprofessionalengagement.
Intheschoolyear2018/19,practi
caleducationwithmentorsupport
wasorganized for568 studentsof
technical high schools in Serbia,
the majority of whom were stu
dents of the Technical PTTHigh
SchoolinBelgrade.

Telekom Srbija as an annual
partneroftheStudents’Allianceof
theFacultyofOrganizationalSci
encessupportedthreeprogramsof
thisstudentorganization.Wepar

Омо гу ћа ва мо да зна ња бу ду  
уса вр ше на кроз праксе

We make it possible to improve  
knowledge through practice
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јекту „Дани праксе“ на Факулте
ту организационих наука. На дво
дневном сајму компанија студенти
суималиприликудасераспитајуо
програмимапраксикојеТелекомСр
бијареализује.Подржалисмореали
зацију манифестације SportBizz, на
којој су познати српски спортисти
разговарали са студентима. У уло
зи главног партнера Савеза, Теле
комСрбија јеучествоваоинаКон
ференцији на Златибору (КСОН9)
под слоганом „Ниси на Интерне
ту, не постојиш?“, на којој је наш
представник одржао презентацију
натему„5стварикојепропуштатеу
каријериаконистенаИнтернету“.

Компанијајеи2019.годинеуче
ствовала на деветом по реду Сај
му послова и пракси под називом
„TransportandTrafficBusinessDays
2019“којијеодржаннаСаобраћај
ном факултету у Београду, а тра
диционално јебилаприсутнаина
сајмупословаипракси за студен
те техничких факултета под сло
ганом „JobFair19 – Креирај своју
будућност!“накомесмоудирект
ном контакту са студентима и
дипломцима техничких факулте
та заинтересоване информисали о
отвореним позицијама за стручне
праксе и посао у Телекому Срби
ја.ТокомгодинеуТелекомуСрбија
реализованајеиплаћенапраксаза
4студентаФакултетаорганизацио
нихнаукаиСаобраћајногфакулте
тауБеограду,сациљемпривлачења
ирегрутовањамладихталената.

ticipatedintheprojectcalledPrac-
tice DaysattheFacultyofOrgani
zationalSciences.Atatwodayfair,
thestudentshadthechancetoin
quireaboutthepracticeprograms
that Telekom Srbija implements.
Wesupportedtheimplementation
of the SportBizz event, at which
famous Serbian sportsmen talked
withthestudents.Asachiefpart
neroftheAlliance,TelekomSrbija
alsotookpartinaZlatiborConfer
ence (KSON9) under the sloganIf 
you are not on the Internet, you don’t 
exist?, atwhichour representative
held a presentation on the topic
Five Things You’re Missing in Your 
Career If You’re Not on the Internet.

In 2019, the company partici
pated in a ninth Job andPractice
Fair entitled Transport and Traf-
fic Business Days 2019 held at the
TransportFacultyinBelgrade,and
was traditionally present at a job
andpracticefairforthestudentsof
technicalfacultiesundertheslogan
Job Fair 19 – Create Your Own Fu-
ture! at whichwe informed those
concernedaboutvacanciesinprac
tical trainingand jobsatTelekom
Srbija in direct contact with the
studentsandgraduatesoftechnical
faculties.Duringtheyear,Telekom
Srbijaimplementedandpaidprac
tical training for four students of
theFacultyofOrganizationalSci
encesandtheTransportFacultyin
Belgrade,withtheaimofattracting
andrecruitingyoungtalents.
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Узуверењедајезаздравоодра
стањеважанразвојспортског

и тимског духа, Телеком Србија
подржава„Покрет за женску ко
шарку – Марина Маљковић“ од
његовогоснивања.Крозпројекат
бесплатне школе кошарке за де
војчице основношколског узра
ста,„Покрет“ настоји да развије
свестопотребибављењаспортом
иорганизујебесплатнетренингеи
школукошаркенавишелокација
уБеоградуиудругимградовима
уСрбији.

Досадајеу„Покрету“бесплатну
школу кошарке похађало више
од 2.000 девојчица. Тренинзи се
одвијају на скоро 20 локација у
Београду иСрбији, а недељно се
одржава више од 50 тренинга.
Сарадња са „Покретом“ током
2019. употпуњена је организаци
јом мини турнира за полазнице
бесплатне школе кошарке. Ве
лико окупљање деце и њихових

Believing that the development
of a sports and team spirit is

crucialforahealthychildhood,Te
lekomSrbijahassupportedthe Wo-
men’s Basketball Movement – Ma-
rina Maljković since its establish
ment.Throughtheprojectofafree
basketball school for elementary
school girls, the Movement tries to
raise awareness of the need to do
sports and organizes free training
programs and basketball classes at
several locations in Belgrade and
othercitiesinSerbia.

Over2,000girlshaveattendedthe
free basketball school at the Move-
ment so far.Theclassesareheldat
almost20locationsinBelgradeand
Serbia,withover50classesaweek.
Cooperation with the Movement
was completed by organization of
aminitournamentforattendeesof
thefreebasketballschoolin2019.

A large gathering of children
and their parents with socializing

Здрав раз вој од нај ра ни јег уз ра ста
Healthy development from an early age
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родитеља, дружење и спортско
надметање у разним традицио
налним вештинама омогућио је
пројекат„Спортскосабрањесве
теСрбије“,узвећтрадиционалну
подршку Телекома Србија. Циљ
пројекта је неговање традиције,
заједништваиспортскогдухаме
ђумладима,ауоквирупројектаи

andasportscompetitioninvarious
traditional skills wereheld within
the project calledSports Gathering 
of Holy Serbia,with thenow tradi
tional support of Telekom Srbija.
The aim of the project is fostering
tradition,comradeshipandasports
spirit among the youth.A number
of sports events and tournaments

„Ду гу је мо ве ли ку за хвал ност Те ле ко му Ср би ја, јер је од са мог 
почетк а препознао зна чај на шег пројект а и кон стант но нам  
да је подршк у и мо гућ ност да се раз ви ја мо у правом сме ру. Та вр ста 
поверења ко ју смо до би ли од Те ле ко ма омо гу ћи ла је да бесплатне 
шко ле ко шар ке за де вој чи це основ но школ ског уз ра ста из ра сту 
у ве о ма озби љан пројекат, са ја сним ци ље ви ма усме ре ним на 
популаризацију ко шар ке и спорта уопшт е ме ђу де вој чи ца ма.“ 

(Ма ри на Маљ ко вић, По крет за жен ску ко шар ку)
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централногдогађајанаАдиЦи
ганлији уБеограду организован
је низ спортских догађаја, тур
нира, културних и едукативних
садржаја.Специјалнигостибила
судецасаКосоваиМетохије,као
идецаизЦрнеГореиРепублике
СрпскеиспортистиизГрчке,са
острваКрф.

with cultural and educational con
tent were organized as part of the
project and the central event held
atAdaCiganlijainBelgrade.Special
guests were children from Kosovo
and Metohija, as well as children
from Montenegro and Republika
Srpskaandsportsmen fromthe is
landofCorfuinGreece.

 “We owe enormous gratitude to Telekom Srbija, because it recognized the 
importance of our project from the very beginning and has continually 
been giving us support and the possibility to develop in the right direction. 
The kind of trust that we have received from Telekom made it possible for 
free basketball schools for elementary school girls to turn into a serious 
project, with clear aims directed at the popularization of basketball and 
sports in general among girls.” 

(Marina Maljković from the Movement for Women Basketball)
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Од свог оснивања, као дру
штвено одговорна компанија

Телеком Србија настоји да буде
одговоран партнер заједнице, да
препознапотребедруштваиреа
гујеондакадајепотребно,какоби
се створили бољи услови живота
и подржали они којима је помоћ
неопходна. И током 2019. годи
не настављена је пракса улагања
у здравство, у циљу побољшања
услова за лечење пацијената. По
дршку компаније добили су Кли
нички центар Србије, Институт
за онкологију и радиологију Ср
бије,Институтзакардиоваскулар
неболести„Дедиње“,Институтза
здравственузаштитумајкеидете
таСрбије“дрВуканЧупић“,Завод
за здравствену заштиту радника
„ЖелезницеСрбије“,каоиДомови
здрављауКањижииСопоту.

Fromitsestablishment,Telekom
Srbija,as a socially responsible

company,hastriedtobearespon
sible partner of the community,
recognizetheneedsofsocietyand
react when necessary, in order to
createbetterlivingconditionsand
supportthoseinneed.In2019,the
companycontinueditspracticeof
investinginhealthcare,inorderto
improve conditions for the treat
ment of patients. The company
granted its support to the Clini-
cal Centre of Serbia, the Institute 
for Oncology and Radiology of Ser-
bia,the Institute for Cardiovascular 
Diseases Dedinje, the Mother and 
Child Health Care Institute Dr Vu-
kan Čupić, the Institute for Health 
Protection of Workers of the Serbian 
Railways,andthe Health Care Cen-
tresinKanjižaandSopot.

Кроз си стем ску подршк у здрав ству  
ка ху ма ни јем дру штву

Through systematic support to health  
care toward a more humane society
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Компанија сарађује и са вели
кимбројем удружења која се баве
здравственомисоцијалномзашти
томграђана,билокрозфинансијску
подршкуилипокретањемхумани
тарних бројева. Савез друштава
Србије за борбу против шећерне
болести подржали смо у реализа
цијикампанаГочу задецуоболе
луодшећернеболести„Мојслатки
живот“,аДруштвозаборбупротив
шећерне болести Крагујевац у ре
ализацији пројекта „Здраво лето
2019“.Удружењеродитеља,старате
ља,децеипријатељадецеоболелих
одмалигнихболести„ЧикаБоца“уз
нашуподршкуреализовалојекамп
„Ми можемо све“, а хуманитарна
организација„Пријатељуневољи“
организовалајерехабилитацијуде
целеченеодкарцинома.

За побољшање услова живота
заштићенике,донацијесудобили
Установа за дневниборавак деце,
младихиодраслихособасасмет
њама у развоју„Зрачак“изЧачка
иЦентарзасоцијалнирадКруше
вац,апомоглисмоирадудружења
грађана са инвалидитетом „Нови

Thecompanycooperateswitha
largenumberofassociationsdeal
ingwiththehealthandsocialpro
tection of citizens, either through
financial support or by launching
humanitariannumbers.Wehelped
the Alliance of Serbian Societies
for Struggle against Diabetes or
ganizeacampatGočforchildren
withdiabetescalledMy Sweet Life,
and aided the Society for Strug
gleagainstDiabetesKragujevacin
the implementationof theproject
Healthy Summer of 2019.Withour
help, the Association of Children, 
Guardians, Children and Friends 
of Children with Malignancies Čika 
BocaheldacampcalledWe Can Do 
Everything, and the humanitarian
organizationFriend in Needorgan
ized a rehabilitation of children
treatedforcancer.

To improve the living condi
tions of their inmates, donations
weregiventotheInstitution for Day 
Care of Disabled Children, Youth 
and Adults Zračak fromČačakand
theCentre for Social Work Kruševac,
andwealsohelpedtheworkofthe
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Хоризонти“, рад Друштва Србије
заборбупротивракаиУдружења
жена оболелихи лечениходрака
дојке„Будимозаједно“.

Учешћемуклубудонатора,ком
панија традиционално подржава
активности удружења Belhospice,
између осталог и кроз обезбеђи
вање потребне телекомуникацио
не инфраструктуре и бесплатних
сервисазапрвиBelhospiceдневни
центар који пружа помоћ и спе
цијализоване услуге онколошким
пацијентима.

КомпанијаТелекомСрбија је и
током 2019. године наставила са
подршкомкампањи„Нистесами“,
која има за циљ превазилажење
предрасудапремамладимособама
сапроблемимаизобластиментал
ногздрављакаоипремаособамаса
инвалидитетом.Уоквирукампање

disabled citizens’ association New 
Horizons, the work of the Serbian 
Society for Struggle against Cancer 
and the Association of Women Di-
agnosed and Treated for Breast Can-
cer Be Together.

Byitsparticipationinthedonors’
club,thecompany,amongelse,tra
ditionallysupportstheactivitiesof
theBelhospiceassociationbypro
viding the necessary telecommu
nications infrastructure and free
servicesforthefirstBelhospiceday
care centre,whichoffershelpand
specializedservicesforoncological
patients.TheTelekomSrbijacom
panyin2019continueditssupport
for thecampaignYou’re Not Alone,
aimed at overcoming prejudices
againstyouthwithintellectualand
physical disabilities. Within the
campaign, 12 panel discussions
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одржано је12трибинауградови
маширомСрбијенакојимасууче
ствовали и млади са проблемима
из области менталног здравља и
инвалидитетом, њихови чланови
породицакаоипознателичности
како би се додатно повећала ви
дљивост таквих особа које често
наилазенанеразумевањеоколине.

Уоквирутрадиционалнесарад
ње са UNICEFом, екипа Телеко
маСрбија показала је хуманости
учешћемнаUNICEFовомFairplay
турниру у баскету. Средства при
купљенанатурнируусмеренасуу
изградњуинклузивнихигралишта
која ће обезбедити деци различи
тих типова физичких, сензорних
иинтелектуалнихсметњиуразво
ју,даимајуприликудасеиграјуса
својимвршњацимаидаимајупози
тивноискуствокрозучењеиигру.

wereheldincitiesthroughoutSer
biawhichwereattendedbyyouth
with intellectual andphysical dis
abilities,membersoftheirfamilies
andcelebritiesinordertoincrease
thevisibilityof suchpersonswho
areoftendisregardedby their en
vironment.

Withinthetraditionalcoopera
tion with UNICEF, the Telekom
Srbija team showed humaneness
by its participation in UNICEF’s
Fair Playtournament in basket
ball. Funds raised at the tourna
mentareusedfortheconstruction
of inclusiveplaygrounds thatwill
allowchildrenwith various types
of physical, sensory and intellec
tualdisabilitiesthechancetoplay
with theirpeers andhaveaposi
tive experience through learning
andplay.
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Неговање правих вредности и
врхунских уметничких до

стигнућа, било да је реч о онима
којиприпадајутрадицијиилимо
дерномуметничкомизразу,одве
ликогјезначајазаидентитетједног
народа и обавеза сваког одговор
ног члана заједнице. Као велика
национална компанија и Телеком
Србијанастојидадасвојдопринос
улагањемупројектеизкултуре,у
заслужнепојединцеиинституције
однационалногзначаја.

Какосељубавпремауметности
и књижевности развија од малих
ногу, компанија настоји да сваке
године подржи различите мани
фестације намењене најмлађима и
даобогатибиблиотечкефондовеу
основним школама широм Срби
је.Најмлађојпублиципосвећенесу
манифестацијеЗмајеведечијеигре,
Дечији октобарски салон,Песнич
каштафета,уорганизацијиградске
библиотеке „Жарко Зрењанин“ из

Thefosteringofrealvaluesand
great artistic achievements,

whether traditional ormodern, is
of great importance for the iden
tityof anation and anobligation
ofeachresponsiblememberofthe
community. As a large national
company,TelekomSrbijaalsotries
tomakeitscontributionbyinvest
mentinculturalprojects,meritori
ousindividualsandinstitutionsof
nationalimportance.

Since love forartand literature
aredevelopedfromanearlyage,the
company tries to every year sup
portvariouseventsintendedforthe
youngest and enrich library funds
in elementary schools throughout
Serbia.We are longterm partners
of events such as Zmaj Children’s
Games, Children’s October Salon
andthePoetRelay,organizedbythe
city library Žarko Zrenjanin from
Zrenjanin,which are designed for
theyoungestaudiences.Tradition

Осна жи ва ње ини ци ја ти ва на пољу кул ту ре
Empowerment of initiatives in the sphere of culture
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Зрењанина,чијисмодугогодишњи
партнери, а традиционално, пред
Новугодинутрудимоседанајмла
ђе обрадујемо популарним изда
њимадомаћихисветскихписаца.

Садонирањемкњигапочелисмо
2015. године када смо поклонили
књиге основцима у школама чи
јесубиблиотекенастрадалеупо

ally,aheadoftheNewYear,wetry
todelighttheyoungestbypopular
editions of domestic and interna
tionalwriters.

We started donating books in
2015whenwedonatedbookstoel
ementary schoolpupils at schools
whose librarieswere destroyed in
the floods of 2014. Every year af

„За Фа кул тет ли ков них умет но сти у Бе о гра ду је од ве ли ког зна ча ја 
од лу ка компаније Те ле ком Ср би ја да и ове го ди не до де ли на гра ду за 
нај бо љи сту дент ски рад на од се ку Но ви ме ди ји. Ова ве ли ко ду шна 
од лу ка потврђује да у на шој зе мљи постоје уста но ве ко је сма тра ју 
да је ула га ње у кул ту ру и просвету ве о ма ва жно и да мла дим  
љу ди ма тре ба омо гу ћи ти што бо ље усло ве за рад и мо гућ ност  
да ис ка жу свој та ле нат.“ 

(Ди ми три је Пе цић, де кан Фа кул те та  
ли ков них умет но сти у Бе о гра ду)
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плавама2014.године,асвакена
редне године, као својеврстан
новогодишњи поклон, књигама
обрадујемо ђаке у школама које
немајудовољанфондкњига.Ито
ком2019.годиневишеод2500из
дањадомаћихисветскихписаца,
прилагођених основношколском
узрастустиглојеубиблиотеке10
основнихшколауСрбији.

ter thatwe have donated books to
schoolsthatdonothaveasufficient
number of books in their fund. In
2019,over2,500editionsofdomes
ticandinternationalwritersadjust
edtoelementaryschoolagearrived
in the libraries of 10 elementary
schoolsinSerbia,in2019.

Asacompanythatsupportsand
aidestheworkofyoungartists,Tel

“The decision of the Telekom Srbija company to once again this year grant 
an award for the best student work at the Department for New Media is 
of great importance for the Faculty of Fine Arts in Belgrade. This generous 
decision confirms that thereare institutions in our country believing that 
investment in culture and education is very important and that young  
people should be provided with work conditions that are as good  
as possible and the possibility to express their talent.” 

(Dimitrije Pecić, the dean of the Faculty of Fine Arts in Belgrade)

60

Каокомпанијакојаподржаваи
помажерадмладихуметника,Те
лекомСрбијавећтригодинеобез
беђује новчани износ за најбољи
студентскираднаодсекуНовиме
дији,апомогаојеинабавкувредне
техничкеимултимедијалнеопреме
какобистудентимабилиомогуће
ништобољиусловизаистражива
њанапољуновихмедијаинових
облика комуникације. Добитник
наградеза2019.годину јестудент
мастер студија Лазар Заграђанин,
чији рад је еминентни стручни
жири оценио као
најбољи.

Компанијајепо
могла и обележа
вање 70 година
Графичког колек
тива, јединствене
куће уметникако
јајеодигралапио
нирскуулогуупро
мовисању умет
ничкеграфике,гра
фичкогдизајнаидругихликовних
медија у нашој средини. Уз нашу
подршку организован је и нови
циклусконцератауКоларцу„Твој
свет музике“, музички фестивал
„Medimus“уПризрену,36.„Нуши
ћеви дани“ и изложба „Краљев
ски портрети“ у оквиру које су у
Дому Јеврема Грујића приказани
најлепшипортрети чланова слав
них династија Карађорђевић и
Обреновић,првипутуједињениху
уметности.

ekomSrbijahasforthreeyearspro
videdapecuniaryawardforthebest
student work at the Department
forNewMedia,andsupportedthe
procurement of valuable techni
cal and multimedia equipment to
make it possible for students to
havebetterconditionsforresearch
in the sphere of new media and
newformsofcommunication.The
winnerof the award for 2019 is a
master student, LazarZagrađanin,
whose work a renowned expert
juryevaluatedasbest.

The company
alsosupportedthe
markingofthe70th

anniversaryofthe
Graphic Collecti
ve, a unique art
ists’ association
thathadapioneer
role in the pro
motionofgraphic
art,graphicdesign
andotherfinearts

mediainoursociety.Withoursup
port,anewcycleofconcertscalled
Your World of Musicwasorganized
at Kolarac, while a music festival
Medimus washeld inPrizren.The
36th Nušić Days and the exhibi
tion Royal Portraitsfeaturing the
most beautiful portraits of mem
bersofthefamousroyaldynasties
KarađorđevićandObrenović,who
werenowforthefirsttimeunited
inart,wereheldattheHouseofJe
vremGrujić.
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Каокомпанијаприсутнаусвим
крајевимаземље,ТелекомСр

бија показује велики сензибили
тетизаочувањетрадицијеикул
турне баштине као важних чи
нилаца у очувању националног
идентитета. Компанија  од  свог
оснивањанастојидаконтинуира
но остварује допринос заједници
и кроз бројне донације усмерене
на очување споменикакултуреи
културногнаслеђа.

Asacompanypresentinallparts
ofthecountry,TelekomSrbija

showsgreatsensibilityforthepres
ervation of tradition and cultural
heritageasimportantfactorsinthe
preservation of national identity.
Since its establishment, the com
panyhas tried to continually con
tribute to the community through
numerous donations aimed at the
preservationof themonumentsof
cultureandculturalheritage.

Не го ва ње тра ди ци је и  
очу ва ње кул тур не ба шти не

Fostering of tradition and  
preservation of cultural heritage
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ТелекомСрбија једанјеоднај
већих дародаваца за подизање
храмаСветогСаве,амеђуводећим
пројектима у оквиру друштвено
одговорног пословања компаније
била је и дигитализација Хилан
дарскеризнице.Током2019.годи
непомоглисмореконструкцијуи
изградњуцрквенихобјекатауВа
љеву, Крупњу, Мионици, Турији,
Нишу,Љубовији,НовомПазару...
Исламској заједници у Прибоју
помоглисмоуопремањукабине
тазаодржавањеверскенаставе.

Српска православна црква на
челусаЊеговомСветостиПатри
јархом српскимИринејем уручи
ла је архијерејску грамату Теле
комуСрбија за пружањепомоћи
у обнови двеста година старог
Саборног храма Сабора Светих
АрхангелауНишу.Дугогодишњи
напорикомпанијезаконтинуира
ноучешћеуактивностимаСрпске
православнецрквепрепознатису
и награђени и у претходном пе
риоду највишим одликовањем
Српскеправославнецркве,Орде
номСветогСавепрвогстепена.

TelekomSrbijaisoneofthebig
gestdonorsforthebuildingoftheSt
SavaTemple,andoneofthelargest
projectswithinthesociallyrespon
sible operations of the company
was the digitalization of the Chi
landaritreasury.In2019,wehelped
thereconstructionandbuildingof
church facilities in Valjevo, Kru
panj,Mionica,Turija,Niš,Ljubovija
andNovi Pazar.We also helped the
MuslimcommunityinPribojequip
theclassroomforholdingclassesof
religiouseducation.

TheSerbianOrthodoxChurchhe
adedbyHisHolinessSerbianPatri
archIrinejgrantedabishop’scharter
toTelekomSrbijafortheprovision
ofsupportforthereconstructionof
a 200hundredyearold Cathedral
oftheHolyArchangelsinNiš.The
company’slongtermeffortstocon
tinuallyparticipateintheactivities
of the Serbian Orthodox Church
were recognized and rewarded in
thepreviousperiodbythehighest
honour of the Serbian Orthodox
Church,theOrderofSaintSavaof
theFirstDegree.
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ТелекомСрбија с разлогом је
ујавностипрепознаткаоком

панијакојапосебанакценатста
вља на заштиту животне сре
дине. Кроз кампању „mts Чува

TelekomSrbijaisforagoodrea
son publicly recognized as a

company which places special em
phasisontheprotectionoftheenvi
ronment.Throughthecampaignmts

За шти та природних бо гат ста ва
Protection of natural resources
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твој свет“, издвајањем по једног
динара од сваког месечног ра
чуна постпејд mts тарифа Мо
рава, Оморика и Соко помаже
сеочувањуприроднихбогатста
ва наше земље, а истовремено
подржавамоииницијативеудру
жења која улажу напоре да се
очувајуугроженеврсте.

GuardsYourWorld,onedinarfrom
each monthly invoice of the post
paid mts tariffs Morava, Omorika
andSokoisearmarkedforthepres
ervationofnaturalresourcesofour
country.Wealsosupport the initia
tivesoftheassociationsinvestingef
forts to preserve the endangered
species.
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Фондацији за заштиту птица
грабљивицапомоглисмоданаба
веуређајзапраћењебелоглавог
супа,који језахваљујућиактив
ниммерама заштитеФондације
спашен од нестајања. Модерна
технологијанатајначинјошјед
ном је дала допринос планети,
јерјеузпомоћмобилнетелефо
нијеи сателитамогућепраћење
кретања јединки и мониторинг
супова, који је кључан сегмент
у свакомпрограму заштите.Те
лекомовим сателитским одаши
љачем обележена је женка бе
логлавогсупакојасеизлеглана
Златарскомјезеру2017.годинеи
којајенаконповредеиборавкау

WehelpedtheFoundationforthe
ProtectionofBirdsofPreypurchase
equipmentforthemonitoringofthe
Griffonvulture,whichhasbeensaved
fromextinction thanks to theactive
protectionmeasures of the Founda
tion. Modern technology has thus
once again made a contribution to
theplanet,becausethankstomobile
telephonyandsatellites it ispossible
totrackthemovementofindividual
birdsandperformthemonitoringof
Griffonvultures,which isakeyseg
ment in each protection program.
Thanks to Telekom’s satellite trans
mitter it was possible tomark a fe
maleGriffon vulturewhich laid her
eggsatZlatarLakein2017,andafter
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Центрузарехабилитацијусупова
1. септембра 2018. године пуш
тена на слободу у специјалном
резервату природе „Увац“, што
јеозначилоипочетакновеереу
заштити српске природе. Њено
кретање, као и кретање осталих
обележених белоглавих супова,
могуће је пратитина сајтуФон
дације.

После скоро три деценије ра
даФондацијеоко600овихптица
крстаринебомСрбије,показујући
да је, уколико се пажљиво и му
дроуправљаприроднимресурси
ма,итекакомогућепреокренути
свеопштипроцеснестајањаврста.
Очувањутеврстепомоглисмои
кроз донацију „Удружењу Јадов
ник – оаза нетакнуте природе“
које је унапредило Хранилиште
за белоглаве супове и друге жи
вотиње на Јадовнику. Компанија
јепомоглаиопремањеЦентраза
опоравак птица грабљивица ко
ји помаже повређеним јединка
ма,лечиих,евидентираивраћау
природу.

aninjuryandstayattheVultureRe
habCentrewasreleasedinthespecial
naturereserveUvac on1September
2018,whichmarkedthebeginningof
a new era in the protection of Ser
biannature.Itsmovement,aswellas
themovementofothermarkedGrif
fon vultures can be monitored on
theFoundation’swebsite.

Afteralmostthreedecadesofthe
Foundation’s work, some 600Grif
fon vultures can been seen gliding
through the skies of Serbia, prov
ing that if we manage the natural
resources carefully andwisely, it is
certainlypossibletoreversetheom
nipresent process of extinction of
thespecies.Wealsohelpedthepres
ervation of this species through a
donationtotheJadovnik Association 
- an Oasis of Pristine Naturethaten
hancedthefeedinggroundsforGrif
fon vultures and other animals at
Jadovnik.Thecompanyalsohelped
equiptheCentre forRehabilitation
ofBirdsofPreythathelps,treatsand
registers the injured birds, and re
turnsthembacktonature.
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