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СпремностТелекомаСрбијана
друштвену солидарност, ко

јомсеизражаваопштиставхума
ности,међусобнепомоћи,разуме
вања и узајамности, одредила је
усмерење компаније у доба гло
балне епидемије вируса корона.
Каодруштвеноодговорнакомпа
нијакојабринеоздрављузапосле
них, њихових породица, послов
нихпартнераидруштвауцелини,
ТелекомСрбија је, без одлагања,
своје пословање прилагодио но
вонасталојситуацији.

Специфична због околности
изазваних пандемијом вируса
Covid19,овагодинаје,посматра
накроздруштвеноодговорниан
гажманТелекомаСрбија – годи
на добрих дела. Телеком Србија
остао је веран свом опредељењу
да настави са дугорочним ула

TelekomSrbija’sreadinesstoshow
social solidarity, by which it

embraces the general principle of
humanity, mutual aid, understand
ingandreciprocity,hasdetermined
thecompany’sdirectioninthetime
ofthecoronaviruspandemic.Asa
socially responsible company that
caresaboutthewellbeingofitsem
ployees and their families, itsbusi
nesspartnersandsocietyasawhole,
TelekomSrbijahas,withouthesita
tion, adjusted its operations to the
newsituation.

Duetothecircumstancescaused
bytheCovid19pandemic,thisyear
hasbeenspecificand,seenthrough
thesociallyresponsibleengagement
ofTelekomSrbija,ithasbeenayear
of good deeds. Telekom Srbija has
stayedfaithfultoitscommitmentto
continue longterm investments in

Ду го роч но од го вор ни при ступ по себ но  
је ви дљив у вре ме кри зе

Long-term responsible approach  
is especially visible in time of crisis
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гањем у заједницу, а у складу са
новимоколностимареализовани
сукључнипројектиипокренуте
хуманитарне акције из области
здравства, социјалне заштите и
образовања.

Активностикомпанијенапољу
друштвене одговорности и ове
године добиле супризнањеи од
стручне и од шире јавности. На
основу истраживања агенције
Ipsos StrategicMarketing Телеком
Србијапоновојепозитивнооце
њенкаокредибилнакомпанија,са
високомрепутацијомдруштвено
одговорногпословањачимејеза
држаоулогулидеранапољудру
штвенеодговорности.

Запреданоступокретањуини
цијативаиспровођењуакцијаза
спречавање ширења вируса, по
водомобележавањаНационалног
дана давања Телекому Србија је
додељенаПовељазаизузетандо
приностокомпандемијеизазване
вирусом Covid19. Компанија је
награђенаиПовељомзаизузетан
допринос акцији„Србија без ба
ријера“ и развој доброчинства и
филантропије.

thecommunity.Inaccordancewith
the new circumstances, the com
panyhasimplementedkeyprojects
and launched humanitarian cam
paignsinthesphereofhealthcare,
socialwelfareandeducation.

The company’s activities in the
sphere of social responsibility have
onceagainthisyearreceivedrecog
nition from experts and the wider
public.Basedontheresearchdoneby
theIpssosStrategicMarketingagen
cy, Telekom Srbija has once again
beenpositivelyassessedasacredible
company,with a high reputation of
socially responsible operations, by
whichithaskeptitsleadingposition
inthesphereofsocialresponsibility.

Foritscommitmenttolaunching
initiatives and implementing virus
preventioncampaigns,TelekomSer
biawasgrantedtheCharterforSpe
cial Contribution during the pan
demic caused by Covid19, on the
occasionofcelebratingNationalDay
of Giving. The company was also
awardedwiththeCharterforSpecial
Contributiontothecampaign Serbia 
without Barriers and the develop
mentofcharityandphilanthropy.
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Каокомпанијасадугомтради
цијом филантропских актив

ности,ТелекомСрбијајејошупо
четнојфазиборбепротиввируса
подржао настојања здравствених
институција да ефикасно одго
ворена епидемију.Обезбеђено је
20милиона динара за здравстве
нисистемуСрбији.Усарадњиса

Asacompanywithalongtradi
tionofphilanthropicactivities,

Telekom Srbija has supported the
effortsofhealthcareinstitutionsto
efficientlyrespondtotheepidemic
sincetheearlystageofthestruggle
againstthevirus.Thecompanyse
cured20milliondinarsfortheSer
bianhealthcaresystem.Incooper

Со ли дар ност и по све ће ност су кључ ни  
у су о ча ва њу са иза зо ви ма епи де ми је

Solidarity and commitment are crucial  
in facing the challenges of the epidemic

„Тунелзадезинфекцијупредметаиособазначајанјеупревенцији
ширењаCovidинфекције,акрозњегаћебитиобавезнодапрођусви
запослениикорисници,каоисвиосталикојибудуулазилиузграду.
Секретаријатзасоцијалнузаштитуредовноснабдевасвоје 
установезаштитномопремом,дезинфекционимсредствима 
идезобаријерама,аПрихватилиштезадецуБеоградајеодсада 
прваустановасоцијалнезаштитекојаимаидезинфекциони 
тунел.Овомприликомбихпозвалаиосталедруштвеноодговорне
компаниједаследепримерТелекомаСрбијаипружепомоћрањивим 
друштвенимгрупамазадобробитцелокупногдруштва.“

(НаташаСтанисављевић, 
градскасекретарказасоцијалнузаштиту)
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Министарствомздравља,средства
судодељенаИнститутузавирусо
логију,вакцинеисеруме„Торлак“,
Клиницизаинфективнеитропске
болестиКЦС,Клиничкомцентру
уНишуиПокрајинскомсекрета
ријатузаздравствоуНовомСаду.
Свакојодовихздравственихуста
новакомпанијаједониралапопет
милионадинаразанабавкутесто
ва на Covid19, реагенаса, меди
цинскеидругепотребнеопреме.

ПрихватилиштузадецуБеогра
дакомпанијаједонираланеопходна
средствазанабавкуипостављање
тунелазадезинфекцијуиспредула
зауобјекат,какобиуусловимапри

ationwiththeHealthCareMinistry,
thefundsweregrantedtotheInsti
tuteforVirology,VaccinesandSera
“Torlak”,theClinicforInfectiveand
TropicalDiseases,theClinicalCen
treinNišandtheProvincialSecre
tariat forHealthCare inNoviSad.
To each of these health care insti
tutions the company donated five
milliondinars for theprocurement
ofCovid19tests,reagents,medical
andothernecessaryequipment.

To Belgrade’s Children Shelter,
thecompanydonatedthenecessary
funds for theprocurement and in
stallationofadisinfectiontunnelin
frontoftheentrancetothefacility,

“Thetunnelforthedisinfectionoffacilitiesandpersonsissignificantin
thepreventionofthespreadofCovid,anditwillbemandatoryforall
theemployeesandusers,andeverybodyelsewhoentersthebuildingto
gothroughthistunnel.TheSocialWelfareSecretariatregularlyprovides
itsinstitutionswithprotectiveequipment,disinfectantsanddisinfection
barriers,whileBelgrade’sChildrenShelterisnowthefirstsocialwelfare
institutionthathasadisinfectiontunnel.Iwouldliketousethis
opportunitytocallontheothersociallyresponsiblecompaniestofollow
theexampleofTelekomSrbijaandofferassistancetovulnerablesocial
groupsforthewelfareoftheentiresociety.”

(NatašaStanisavljević,thecitysecretaryforsocialwelfare)
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лагођеним актуелној епидемио
лошкој ситуацији кроз индиви
дуалниигрупнирад,здравствене
третмане, едукативне активности
ипсихолошкерадионице,овауста
новаитокомборбесаепидемијом
наставиладапружасмештај,бригу
иподршкуугроженојдеци.

Укоординацијисалокалнимци
вилнимслужбама,запослениТеле

so that the institution could keep
offering accommodation, care and
support to vulnerable children in
theconditionsofthecurrentepide
miological situation, through indi
vidualandgroupwork,healthtreat
ments, educational activities and
psychologicalworkshops.

Incoordinationwiththelocalci
vilian services, the employees of

„Кроздонацијеибројнедруштвеноодговорнепројектеусмерене
управокамладима,ТелекомСрбијанајвећупажњупосвећује 
пружањуподршкеиунапређењуњиховогзнања,алииусловаза 
безбрижанживот,развојиодрастање.Овомдонацијомжелели 
смодауактуелнојситуацијиобезбедимоадекватнузаштиту 
ибезбеднеусловезаборавакдецеизнајосетљивијекатегорије, 
такоштоћемоПрихватилиштукојеоњимабринеомогућити
применупревентивнихмеразаулазакуобјекат.“

(МаријаБошковић,директоркаСектораза 
односесјавношћуТелекомаСрбија)
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комаСрбијаиСупернове,каово
лонтери, помагали су угроженим
суграђанима, а нарочиту пажњу
компанијајепосветилаосетљиви
јимипосебноугроженимгрупама
становништвакрозкампању„По
мозимоимдаостанукодкуће“ко
ју је реализовала са Суперновом
и агенцијом Red Communication.
Поредовогвидаподршке,Телеком
СрбијаиСуперновасусуграђани
ма старијим од 65 година омогу
ћили несметано коришћење свих
услуга и ако током трајања ван
редногстањанеплатерачуне.

Компанија је, заједно са друга
дваоператора,усарадњисаКан
целаријомзаИТиеУправуВладе
Републике Србије и непрофит
ном Иницијативом „Дигитална
Србија“обезбедиладонацијумо
билнихуређајаиSIMкартицаза
ученике осмог разреда који код
куће нису имали услове за он

Telekom Srbija and Supernova, as
volunteers, helped the vulnerable
fellow citizens, while the company
paid special attention to sensitive
and especially vulnerable groups
through the campaign Help Them
StayatHome,whichwasimplement
ed in cooperation with Supernova
andtheRedCommunicationagen
cy.Apartfromthisformofsupport,
TelekomSrbijaandSupernovama
deitpossibleforourfellowcitizens
whoareover65touseallourser
vices without restriction even if
theyfailtopaytheirbillsduringthe
stateofemergency.

Together with two other opera
tors, and in cooperation with the
Office for IT and eGovernment of
theRepublicofSerbiaandthenon
profit initiative Digital Serbia, the
company provided a donation of
mobilehandsetsandSIMcardsfor
eighthgradeelementaryschoolstu
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лајн тестирање полагања мату
ре,каои5GBинтернетамесечно
замобилнеуређајезаученикеиз
друштвено осетљивих породи
ца. Како би се олакшало учење
надаљину,обезбеђенјеибеспла
танприступзваничниминтернет
платформама,каоиплатформама
неопходним за информисање и
радодкуће.

Унастојањудаграђанимаолак
шапериодизолацијеипровођење
додатногвременаусвојимдомови
ма,компанијајеодмахпопрогла

dentswho couldnot take thefinal
onlineexamfromhome,and5GB
of Internet per month for mobile
handsets for students fromsocially
vulnerablefamilies.Inordertofacil
itatedistancelearning,thecompany
alsoprovided freeaccess toofficial
Internet platforms, and platforms
necessaryforreceivinginformation
andworkingfromhome.

Intheefforttomakeiteasierfor
citizens to spend the lockdown at
home, the company unlocked a
largenumberofadditionalchannels

“Throughdonationsandnumeroussociallyresponsibleprojectsdirected
towardsyoungpeople,TelekomSrbijadedicatesgreatattentionto
providingsupportandimprovingtheirknowledge,aswellastheconditions
foracomfortablelife,developmentandupbringing.Bythisdonation,
wewantedtoprovideadequateprotectionandthesafestayofchildren
fromthemostvulnerablecategoryatthisinstitutionunderthecurrent
circumstances,byallowingtheSheltertointroducepreventivemeasuresfor
enteringthefacility.”

(MarijaBošković,theheadofthePRDepartmentofTelekomSrbija)
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шењуванредногстањаоткључала
велики број додатних канала на
платформама mts телевизије. Ко
рисницимајеомогућенодавреме
проведенокодкућеузмалеекра
не буде испуњено добримТВ са
држајима,акакосуутомпериоду
билиупућенинавећекоришћење
дигиталнихканалакомуникације,
обезбеђеноимјеифлексибилније
коришћењемобилногинтернета.

Солидарност и посвећеност,
као кључне вредности које Теле
ком Србија подржава и негује,
билесупресуднезабољеповези
вањесазаједницомиефикасније
решавањеизазованасталихуслед
епидемије.

onmtstelevisionplatformsimme
diately after thedeclarationof the
stateof emergency.Thecustomers
were enabled to spend their time
at homewith quality TV content,
and since theywere forced to use
digitalcommunicationchannelsto
agreaterextentduringthisperiod,
the company allowed them touse
mobile Internet in more flexible
ways.

Solidarity and commitment, as
the key values that Telekom Srbija
supports and fosters, were crucial
for a better connection with the
communityandmoreefficientreso
lution of challenges caused by the
epidemic.
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Допринос развоју талената,
улагање у генерације мла

дихиунапређењеусловазасти
цањезнања,налазесеуфокусу
друштвено одговорног посло
вања Телекома Србија. Најва
жнијепројектеизовихобласти
компанија јеобјединилаупро
граму „Покрећемо покретаче“
чијијециљдасеоснажеинсти
туције и појединци да у свом
окружењу покрећу позитивне

Contributiontothedevelopment
oftalents,investmentinyoung

generations and the improvement
of conditions for acquiringknowl
edgeareatthefocusofsociallyre
sponsible operations of Telekom
Srbija.Thecompany integrated the
mostimportantprojectsfromthese
spheres within the program We
Support the Initiatorswhose aim is
toempowertheinstitutionsandin
dividualstolaunchpositivechanges

Под сти че мо мла де да ства ра ју но ве шан се
We encourage young people  
to create new opportunities
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промене и мотивишу друге да
кренутимпутем.

Програм чине три појединач
на пројекта: „Стварамо знање“,
„mtsappконкурс“и„mtsстартап
убрзање“,каоисарадњасаком
панијом„Strawberryenergy“кроз
којејезаокруженаподршкукоју
ТелекомСрбијапружамладима,
од основаца, средњошколаца, па
сведомладихпокретачастарта
па.Уоквирупројекта„Стварамо
знање“ компанија сваке године
опреми рачунарским кабинети
ма по 20 основнихшкола уСр
бији, „mts app конкурс“ пружа
прилику талентованим сред
њошколцима да раде на развоју
апликација за мобилне уређа
је, док је„mts стартап убрзање“
платформа за подршку старта
пимауразвојутехнолошкихино
вација.Програм„Покрећемопо
кретаће“2019.годиненаграђенје
једномоднајзначајнијихнаграда
на пољу друштвено одговорног
пословања, коју додељује При
вреднакомораСрбијеподнази
вом„ЂорђеВајферт“.

intheirenvironmentandencourage
othersonthispath.

Theprogramconsistsofthreein
dividual projects:We Create Knowl-
edge, mts App Competition and mts
StartupAcceleration,aswellascoop
eration with the Strawberry Energy
company, which contributes to the
supportthatTelekomSrbijaprovides
to young people, from elementary
and high school students to young
initiatorsofstartupcompanies.With
in the projectWeCreateKnowledge,
thecompanyequipstheinformation
scienceclassroomsof20elementary
schools inSerbiaeveryyear, themts
AppCompetitionoffers theopportu
nitytotalentedhighschoolstudents
toworkonthedevelopmentofmo
bileapplications,whilethemtsStart-
upAccelerationisaplatformforsup
port to startups in the development
oftechnologicalinnovations.In2019,
theWeSupporttheInitiatorsprogram
received one of themost significant
awards in the sphere of socially re
sponsible operations, Đorđe Vajfert,
whichisgrantedbytheSerbianCham
berofCommerce.
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Нову, по много чему специ
фичнушколскугодину,ђаци

удвадесетосновнихшколауСр
бијизапочелисууновим,савре
мено опремљеним рачунарским
кабинетима захваљујући дона
цији Телекома Србија у акцији
„Стварамо знање“. Овај пројекат
компанијареализујеусарадњиса
Министарством просвете, науке
и технолошкогразвоја сациљем
да сепобољшају услови заизво
ђење наставе уз помоћ савреме

The students in twenty elemen
tary schools in Serbia started

thenewandinmanywaysspecific
schoolyear innewandcontempo
rarilyequippedinformationscience
classroomsthankstothedonationof
TelekomSrbijawithintheWeCreate
Knowledgecampaign.Thecompany
implementsthisprojectincoopera
tionwiththeMinistryofEducation,
ScienceandTechnologicalDevelop
mentwiththeaimtoimprovecon
ditions forholdingclasseswiththe

По ла зи мо од осно ва – омо гу ћи ти  
бо ље усло ве за ства ра ње зна ња

We start from the basics – enabling better  
conditions for the creation of knowledge

„Собзиромнаотежанеусловеукојимаживимоирадимо,донација
којусмодобилиодТелекомаСрбијапобољшаланамјерадипомогла 
ученицимаинаставницимадаизводенаставууновомкабинету 
којисмоопремилизахваљујућиакцији„Стварамознање“. 
Свакиученикимасвојрачунар,пасвакичасинформатике 
протичеускладусанаставнимпланомипрограмом,штодосад
нијебилолакоорганизовати.“

(БогданкаМирић,директоркаОШ„БраћаАксић“,Липљан)
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нихтехнологијаидаседигитална
писменост основаца подигне на
вишиниво.

Сваке године Министарство
просвете, науке и технолошког
развоја предложи 40 основних
школакојиманедостајеинформа
тичка опрема, а одлуку о избору
20школакоје добијају савремену
опрему доносе грађани гласањем
на званичној Фејсбук страници
„mtsTvojsvet“.Натајначинсуро
дитељи, наставници, пријатељи и
комшије уприлицидапомогнуу
одабирунаграђенихшкола.Додат
навредностпројектајеутомешто
подстиче заједницу да се удружи
у постизању заједничког циља, а
основцимакојиучеуновимкаби
нетимапружамогућностдалакше

help of contemporary technologies
andraisethedigital literacyofele
mentaryschoolstudentstoahigher
level.

Everyyear,theMinistryofEdu
cation, Science and Technological
Development proposes 40 elemen
tary schools that lack information
science equipment, while the deci
sion on the election of 20 schools
that will receive the contemporary
equipment is made by the citi
zenswhovoteon theofficialFace
book pagemtsYourWorld. In this
way, parents, teachers, friends and
neighboursareable to takepart in
choosing thewinning schools.The
additional value of the project lies
in the fact that it encourages the
communitytouniteandachievethe

“Giventhedifficultconditionsinwhichweliveandwork,thedonationwe
receivedfromTelekomSrbijahasimprovedourworkandhelpedstudents
andteacherstohaveclassesinthenewclassroomequippedthankstothe
WeCreateKnowledgecampaign.Allstudentshavetheirowncomputer,so
everyinformationscienceclassisheldinaccordancewiththecurriculum,
whichhasnotbeenaneasytasksofar.”

(BogdankaMirić,theheadmistressof 
ElementarySchoolBraćaAksićfromLipljan)

18

савладају градиво уз помоћ на
ставникакојимогудаимукажуна
предности,алиизамкекоједиги
талнетехнологијесасобомносе.

Поредученикавишихразреда
којима је информатика обавезан
предмет, нови кабинети пружају
неопходне услове за упознавање
са дигиталним технологијама и
првацима,собзиромдајеодсеп
тембра 2020. године за ученике
првихразредауведенновипред
мет „Дигитални свет“. Важност
савладавања дигиталне писме
ности посебно се потврдила и у
другом полугодишту претходне

commongoal,andthatitoffersthe
elementary school students using
the new classrooms tomore easily
acquiretheknowledgewiththehelp
ofteacherswhocaninformthemof
both theadvantages and traps that
thedigitaltechnologiesbring.

Apartfromthehighergradestu
dentsforwhominformationscience
isacompulsorysubject,thenewin
formation science classrooms also
offer the necessary conditions for
acquainting the first grade pupils
withdigital technologies, given the
fact thatanewsubjectcalledDigi
talWorld was introduced for first
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школскегодине,кадасе,збогне
повољне епидемиолошке ситуа
ције и ванредног стања, настава
одвијалаонлајн.

ШколекојесуодТелекомаСр
бија добиле средства за опрема
њерачунарскихкабинетауновом
циклусусу:ОШ„ЈованЦвијић“из
Лознице,ОШ„ГаврилоПринцип“
из Земуна, ОШ „Филип Кљајић
Фића“ саЧукарице,Београд,ОШ
„ОлгаПетров“ саПалилуле,Бео
град,ОШ„МилисавНиколић“из
Божевца, ОШ „Вук Караџић“ из
Бајмока, ОШ „Никола Тесла“ из
БачкеТополе,ОШ„ВукКараџић“

gradepupilsinSeptember2020.The
importance of becoming digitally
literatebecameobvious in the sec
ondhalfofthepreviousschoolyear
whenduetoanunfavourableepide
miologicalsituationandthestateof
emergency,classeswereheldonline.

The elementary schools that re
ceived funds for the equipment of
information science classrooms
in the new cycle are: Jovan Cvijić
fromLoznica,GavriloPrincip from
Zemun, Filip Kljajić Fića from the
municipalityofČukarica,Belgrade,
Olga Petrov from the municipal
ity of Palilula, Belgrade, Milisav
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изЛовћенца,ОШ„ДоситејОбра
довић“ из Опова, ОШ „Исидора
Секулић“изШајкаша,ОШ„Нико
лаТесла“изПрибојскеБање,ОШ
„МомирПуцаревић“изАкмачића,
ОШ „Свети Сава“ из Трстеника,
ОШ„КирилоСавић“изИвањице,
ОШ„ЈулијанаЋатић“ из Страга
ра,ОШ„ЈеремијаИлић Јегор“из
Рготине, ОШ „Радош Тошић“ из
Истока,ОШ„ПетарКочић“изЗу
биногПотока,ОШ„БраћаАксић“
из Липљана и ОШ „Дринка Па
вловић“изКуршумлије.

Nikolićfrom Boževac,VukKaradžić
from Bajmok, Nikola Tesla from
Bačka Topola, Vuk Karadžić from
Lovćenac, Dositej Obradović from
Opovo, Isidora Sekulić fromŠajkaš,
Nikola Tesla from Pribojska Banja,
Momir Pucarević from Akmačić,
Saint Sava from Trstenik, Kirilo
Savić from Ivanjica, Julijana Ćatić
from Stragari, Jeremija Ilić Jegor
fromRgotina,RadošTošić from Is
tok,PetarKočić fromZubinPotok,
BraćaAksićfromLipljanandDrinka
PavlovićfromKuršumlija.
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Будућидајеулагањеуобразо
вање и развој знања страте

шка опредељеност компаније, с
поносом истичемо пројекат mts
app конкурс који већ 10 година
успешно реализујемо, подстичу
ћисредњошколцедаискажусво
језнањеикреативноступроцесу
програмирањаапликацијазамо
билнеуређаје.

ТелекомСрбија од 2011. орга
низујеmtsappконкурс,намењен
ученицима гимназија које раде

Sinceinvestmentineducationand
thedevelopmentofknowledgeis

astrategiccommitmentofthecom
pany,weproudlyemphasizethemts
App Competition project that we
have successfully implemented for
thepast 10 years, encouraginghigh
schoolstudentstoshowtheirknowl
edgeandcreativityintheprocessof
programming applications for mo
biledevices.

TelekomSrbijahasorganizedthe
mts App Competition since 2011.

Под сти че мо прак тич ну при ме ну на у че ног
We support practical application  

of the acquired knowledge

„УСрбијисевећдеветгодинауспешнореализујеmtsappконкурс, 
аонјеодпретригодинедобиоирегионалникарактер,такодасе
данасуспешноспроводииуБиХиуЦрнојГори.ТелекомСрбија 
групаимазациљдасерегионалнопозиционираускоросвим 
сфераманашегпословања.Дабисмотоучиниливажноједа 
улажемоузаједницуи,коликогодјетоунашојмоћи,креирамо 
бољуатмосферуусвимземљамаукојимапослујемо.Затосе 
трудимоданајвишеулажемоумладеиобразовање,јерјето 
заистанајквалитетнијеулагањеубудућност.“

(ПредрагЋулибрк,генералнидиректорТелекомаСрбија)
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према програму за таленте на
пољу математике, информати
ке и рачунарства. Учешћем у
mts app конкурсу ученици до
бијајуприликудаосмислекори
снуиупотребљиву апликацију у
Android™у или iOSу, да је про
грамирају и представе као је
динствен производ на тржишту.
Након презентације апликација,
жири проглашава пет најбољих
апликацијаитимовакојидобија
ју вредне награде у видумобил
нихтелефона.

ПобедничкитимовиизСрбије
сусрећусасвојимвршњацимаиз
БоснеиХерцеговинеиЦрнеГоре
уоквируРегионалногappизазова,

Thecompetitionisintendedforhigh
school students working according
to the program for talents in the
sphereofmathematics,information
science and computing.Bypartici
pationinthemtsAppCompetition,
studentsgetthechancetodesigna
usefulandusableapplicationinAn
droid™or iOS,programitandpre
sent it as a unique product on the
market.Afterthepresentationofap
plications, the jurywill declare the
fivebestapplicationsandteamsthat
will receive valuable awards in the
formofmobilehandsets.

The winning teams from Serbia
willmeet with their peers fromBos
niaandHerzegovinaandMontenegro
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наредног нивоа такмичења које
окупљатимовеизрегиона, јерсе
поистимправилимаконкурсод
вија паралелно и у организацији
m:telБиХиm:telЦГ.НаРегионал
номappизазовупобедникеочеку
југлавнаиспецијалнанаградаза
иновативност. На трећем Регио
налномappизазовукоји је уфе
бруару2020.одржануБањаЛуци,
једанодпобедникабиојеитимиз
Србије,изнишкегимназије„Све
тозарМарковић“,саапликацијом
уiOSу,„Starlight“којајекреирана
саидејомдаузпомоћARтехноло
гијеунапрединашеокружење.

Будући да главну награду у
виду посете ИТ конференцији у

withintheRegionalAppChallenge,an
advancedlevelcompetitionthatgath
ersteamsfromtheregion,becausethe
competitionissimultaneouslyheldun
dertheauspicesofm:telBiHandm:tel
Montenegro.AttheRegionalAppChal
lenge,thewinnerswillreceivethemain
awardandthespecialawardforinno
vativeness.At the thirdRegionalApp
ChallengewhichwasheldinBanjaluka
inFebruary2020,oneof thewinners
wasaSerbianteamfromtheNišbased
high school Svetozar Marković, with
the iOSapplicationStarlightdesigned
to improveourenvironmentwiththe
helpofARtechnology.

Sinceitwasnotpossibletoimple
mentthemainaward–visittotheIT
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Порту није било могуће реали
зовати током 2020. године, због
пандемије вирусакорона, учени
ци, чланови победничког тима,
добили су могућност да изаберу
престижнурачунарскуопремуса
конфигурацијомкојанајвишеод
говарањиховимпотребама.

Имајућиувидудајеиприли
ком покретања јубиларног, 10.
циклуса mts app конкурса, епи
демиолошкаситуацијабилаида
ље прилично нестабилна, нови
циклус организован је у онлајн
форми,ауместотрадиционалних
презентацијасаприсуствомђака,
упутства за учешће у конкурсу
постављенасуувидеоформина
званичнисајткомпаније.

Конкурсјеуврштенуселекци
јупрестижнеевропскеорганиза
цијеCSREurope,аподржавагаи
Министарство просвете, науке и
технолошког развоја. У mts app
конкурсу до сада је учествовало
вишеод2000ученика,а153тима
представилоје160апликација.

conferenceinPortoin2020–dueto
thecoronaviruspandemic,themem
bersofthewinningteamweregrant
edthepossibilitytochooseprestig
ious computer equipment with the
configuration which best suits the
irneeds.

Given that at the launch of the
10th cycle of themtsAppCompe
tition, theepidemiologicalsituation
wasstillratherunstable,thenewcy
clewasorganizedonline,andinstead
of the traditional presentations at
tendedbystudents,theinstructions
forparticipationinthecompetition
werepostedinthevideoformonthe
officialwebsiteofthecompany.

Thecompetitionwasincludedin
theselectionof theprestigiousEu
ropean organization CSR Europe,
andisalsosupportedbytheMinis
tryofEducation,ScienceandTech
nologicalDevelopment.More than
2,000 students have so far partici
patedinthemtsAppCompetition,
while153teamshavepresented160
applications.

“ThemtsAppCompetitionhasbeensuccessfullyimplementedinSerbia
forthelastnineyears,andthreeyearsagoitattainedaregionalcharacter,
soitisnowsuccessfullyimplementedinBosniaandHerzegovinaand
Montenegro.TheaimoftheTelekomSrbijagroupistobecomeregionally
positionedinalmostallspheresofouroperations.Todoso,itisimportant
toinvestinthecommunity,andcreate,tothegreatestextentpossible,a
betteratmosphereinallthecountrieswhereweoperate.Thisiswhywe
trytoinvestprimarilyinyoungpeopleandeducation,becauseitisindeed
highqualityinvestmentinthefuture.”

(PredragĆulibrk,theCEOofTelekomSrbija)
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Пандемија корона вируса ни
је заобишла ни одржавање

програмауорганизацијиСтарти
та, главних партнера компаније у
успостављањусарадњесастартап
екосистемом у Србији и региону.
Поступајући у складу са здрав
ственим препорукама, Стартит је
већинусвојихактивностиизцен
тарауосамградовауСрбијипре
неоудигиталнипростор,органи
зујућисеминареиедукацијепутем
видеоконференција.Самозатех
нолошке предузетнике у таквим
условима ове године одржано је
10догађаја,вишедневнихкурсева,
програма пре акцелерације стар
тапа и припрема за наступ пред
инвеститорима, укоје се укључи
ловишеод600учесника.

Компанија Телеком Србија на
стављадаподржавакључниСтар

The corona virus pandemic has
alsoaffectedtheholdingofthe

program organized by Startit, the
main partners of the company in
establishing cooperation with the
startupecosysteminSerbiaandthe
region. Acting in accordance with
thehealthrecommendations,Startit
has transferred most of its activi
ties fromthecenters ineightcities
inSerbia into thedigital space,or
ganizingseminarsandtrainingpro
grams via video conferences. Un
der thesecircumstances,10events,
severalday courses, programs be
foretheaccelerationofstartupsand
preparationsforapproachinginves
tors,whichgatheredover 600par
ticipants,havebeenheldfortechno
logicalentrepreneursthisyear.

The Telekom Srbija company
continuestosupportStartit’scru

Ди ги тал на еко но ми ја дик ти ра стал ну  
еду ка ци ју и раст кроз про ме не

Digital economy requires permanent  
education and growth through changes
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титов програм посвећен старта
пима, који је у 2020, након седам
одржаних циклуса, у потпуности
измењенкакобибољеодговорио
надругачијепотребетехнолошких
предузетника. Компанијска подр
шкаидаљесеодвијакрозпрограм
„mts стартап убрзање“, намењен
стартапима који су тек развили
основнуверзијусвогпроизводаи
почињу да прибаваљају прве ко
риснике. У оквиру тог програма,
током претходна три циклуса се
дамтимовадобило јеподстицају
износуод60.000евра,одкојихпет
тимова и даље активно ради на
даљем развоју својих сервиса. Ти
тимовисуодразличитихинвести
торадобилиидодатнасредствау
укупномизносу већем од 250.000
евра,штосамопотврђуједањихо

cial program intended for start
ups,whichwascompletelychang
ed in 2020, after the holding of
sevencycles,inordertobetterres
pondtothedifferentneedsoftech
nologicalentrepreneurs.Thecom
pany still provides its support
throughtheprogrammtsStartup
Acceleration,intendedforstartups
that have just developed the ba
sic version of their product and
are starting to acquire their first
customers.Within this program,
during the previous three cycles,
seven teams received a financial
incentive worth EUR 60,000, of
whichfive teamsarestillactively
working on further development
oftheirservices.Theseteamshave
received additional funds from
various investors worth a total
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вепословнеидејенаилазенаширу
подршкуфинансијскихактера.

Стартит је од 2020. године те
мељно преуредио програм наме
њен предузетничким тимовима,
такошто се убудуће неће одржа
ватизаједничка,општапредавања,
већменторскесесијесатимовима
појединачно,причемућесепосеб
напажњапосвећиватитомедаим
будепружена оптималнаментор
скаподршкакакобисенанајбољи
начинодговорилонањиховеспе
цифичнепотребе.Тоћебитимо
гућезахваљујућиразгранатојмре
жиукојојјевишеод100ментора,
предузетникасаједнимиливише
успешнихпокренутихбизниса,од
којихјетрећинаизиностранства.
Измењенипрограм,садаподнази
вомСтартитРаст,предвиђаипо

ofoverEUR250,000,whichonly
confirmsthattheirbusinessideas
aremetwithawidesupportofthe
investors.

Since2020,Startithasthorough
lyrearrangedtheprogramintended
for entrepreneurial teams, so that
joint, general lectures will in the
futurebereplacedwithmentorses
sionswithindividualteams,where
specialattentionwillbepaidtoof
fering optimum mentor support
inorder torespondto thespecific
needs of the teams. This will be
possible thanks toawidenetwork
ofover100mentors–businessmen
withoneorseveralsuccessfulbusi
nesses,ofwhichone third is from
abroad. The modified program,
whichisnowcalledStartitGrowth,
alsoenvisagesconnectionwiththe
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везивањесаинвестиционимфон
довимаиз целог света који треба
даобезбедефинансијскуподршку
зањиховодаљенапредовање.

ТелекомСрбијајепружиоитех
ничку подршку у виду комплет
не интернет инсталације за нови
СтартитцентаруКрагујевцу,док
као национални партнер ове ор
ганизацијенастављадаподржава
радовихцентараујошседамгра
довауСрбији–Београду,Новом
Саду,Инђији,Вршцу,Зрењанину,
СуботицииШапцу.Центрисуна
мењени пре свега технолошким
предузетницима и ИТ заједници
каоместанакојимасеорганизују
махомбесплатниедукативни,ин
формативниименторскипрогра
ми,отворенизасвезаинтересова
неучеснике.

investment fundsacross theworld
which are supposed to provide fi
nancial support for their further
advancement.

TelekomSrbijahasalsoprovided
technical support in the form of
complete Internet installation for
the new Startit centre in Kraguje
vac,while thecompanyas thena
tional partner of this organization
continues to support the work of
thesecenters inanother sevencit
ies inSerbia–Belgrade,NoviSad,
Inđija, Vršac, Zrenjanin, Subotica
andŠabac.Thecentersareprimar
ily intended for technological en
trepreneursandtheITcommunity
asplaceswhereeducational, infor
mationandmentorprograms,open
for all interested participants, are
heldfreeofcharge.
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Дигитална решења која транс
формишу наше градове тако

дапостајупаметнијаитимебоља
местазаживотсвихграђана,ком
панијаТелекомСрбијаразвијаса
мосталноилиусарадњисапартне
римаоткакојеконцепт„паметних
градова“ промовисан као свеобу
хватнорешењезабудућностуко
јој су потребе грађана уравноте
жене са упливом дигитализације
уготовосвесфереживота.Млади
стручњаци из компаније „Straw
berryEnergy“управосутаквавр
ста партнера, са којима
компанија сарађује још
од2011. године,кадасу
каоперспективнистар
таппочели да развијају
паметна решења за ур
банесрединекористећи
савременетехнологије.

Након постављања
ПаметнеклупеуНовом
Саду годинураније, са

Digitalsolutionsthattransform
ourcitiessothattheybecome

smarterandbetterplacestolivein
are developed either by Telekom
Srbija independently or in coop
erationwith itspartners since the
“smartcities”conceptwaspromot
edasacomprehensivesolutionfor
the futurewhere theneeds of the
citizens are balancedwith the in
fluence of digitalization in almost
all spheres of life. Young experts
fromtheStrawberryEnergycom
panyareexactlythistypeofpart

ner,withwhichthecom
pany has cooperated
eversince2011,when,as
apromisingstartup,they
starteddevelopingsmart
solutionsforurbanenvi
ronmentsusingmodern
technologies.

After the installation
ofaSmartBenchinNovi
Sadoneyearago,coope

Па мет ни уре ђа ји за па мет ни је гра до ве
Smart devices for smarter cities
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радња је у 2020. години остваре
напостављањем„Паметнеклупе”
уЛесковцу,каопоклонЦентруза
стручноусавршавањеуобразова
њуповодомДананауке.Поредто
гаштослужикаоместозапредах,
заприступбесплатноминтернету
и као соларни пуњач за мобилне
уређаје, клупапружаиинформа
ције о квалитету ваздуха, нивоу
букеуокружењу,каоиотемпера
турииваздушномпритиску.

Клупа се налази у дворишту
Центра, у оквируњиховогПарка
науке, тако да ће полазници, ма
хом ученици и наставно особље
лесковачкихшкола,убудућеимати
ипрактичносредствозаизвођење
наставеирадионицауобластима
обновљивихизвораенергијеиза
штитеживотнесредине.

Развијанаунашојземљи,реше
ња„Strawberry Energy“ настала у
оквиру концепта „паметних гра
дова“освајајубројнемеђународне
награде за иновативност у обла
сти обновљивих извора енергије,
а данас су присутна у градовима
широмсвета.

rationin2020continuedbythein
stallationofaSmartBench inLes
kovac,whichwasagifttotheCentre
forProfessionalTraining inEduca
tion on Science Day. Apart from
beingaplaceforrest,accesstofree
wifeandasolarchargerformobile
phones,thebenchalsooffersinfor
mationonairquality,noiselevelin
theenvironment,aswellastempera
tureandairpressure.

ThebenchislocatedintheCen
tre’syard,withintheirSciencePark,
so thatpassersby,whoaremostly
students and teachers at Leskovac
schools, will from now on have a
practical tool for holding classes
andworkshopsfromthesphereof
renewable sources of energy and
protectionoftheenvironment.

Developed in our country, the
solutions of the Strawberry Energy
company createdwithin the smart
cities concepthavewonnumerous
international awards for innova
tiveness in the sphere of renew
ablesourcesofenergy,andcannow
be found in cities throughout the
world.

36
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Приликом реализације проје
ката на пољу друштвене од

говорности пажљиво бирамо
партнере сакојиманасвежуисте
вредностиициљеви.Нека од тих
партнерставасутрајнаивишеод
децениједоносенапредакиуспех
учесницима пројекта. Међу број
ним партнерствима можемо из
двојитисарадњусаМатематичком
гимназијомуБеограду,школомод
посебног националног значаја са
којомсмо,поредmtsappконкурса,
реализовали и математичке кам
повеиомогућилиодлазакученика
набројнамеђународнатакмичења.
Почетком2020.године,захваљују
ћи подршциТелекомаСрбија, та
лентовани ученици Математичке
гимназије отпутовали су уКазах
стан, на „Жаутиковску олимпи
јаду“, одакле су се вратили са чак

Whenimplementingprojectsin
thesphereofcorporatesocial

responsibility, we carefully choose
partnersthatwearebondedwithby
thesamevaluesandgoals.Someof
thesepartnershipsarelasting,bring
ingprogressandsuccesstopartici
pants in projects for more than a
decade now. Cooperation with the
Mathematics High School in Bel
grade, a school of special national
significance,isoneofournumerous
importantpartnerships.Apartfrom
themts appcompetitions, together
with this school, we staged math
ematicscampsandensuredthatits
pupils take part in many interna
tional competitions. At the begin
ningof2020,owingtoTelekomSr
bija’ssupport,talentedpupilsofthe
MathematicsHighSchool travelled
toKazakhstan toparticipate in the

Про гра ми и парт не ри у обла сти  
обра зо ва ња увек у вр ху при о ри те та

Programmes and partners in education  
sphere always among top priorities
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седам медаља из математике, ин
форматикеифизике,доксунатак
мичењууБукурештуосвојилијед
нузлатнуипетбронзанихмедаља.

Како би ученици и професо
ри могли боље да одговоре на
захтеве наставног процеса, то
ком 2020. године Телеком Срби
јајеомогућионабавкусавремене

Zhautykov Olympiad where they
collected asmany as sevenmedals
in mathematics, information tech
nology and physics.At a competi
tioninBucharest,theyreceivedone
goldandfivebronzemedals.

In order for pupils and teachers
to be able tomeet the demands of
theeducationprocess,inthecourse
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рачунарске опреме за одређени
бројсредњихшкола,међукојима
су Економско трговинска школа
у Краљеву, Економско трговачка
школаиТехничкашколауВрању.
КомпанијајеподржалаРегионал
ни центар за таленте који је ор
ганизовао„Светскопрвенство за
истраживачкерадове“,каоиЦен
тар за промоцију науке које већ
неколико година уназад органи
зује манифестацију„Мај –месец
математике“,овегодинепрвипут
увиртуелнојформи.

Већ више година подржавамо
и „Тесла глобал форум“, у орга
низацији манифестације посве
ћенеделуидостигнућиманашег
великогнаучника.Форумјеиове
годиненапредавањимаидиску
сијама окупио студенте и врсне
познаваоце стваралаштва и на
слеђаНиколеТесле.

of2020,TelekomSrbijaprovidedfor
theprocurementofcomputerequip
mentforanumberofhighschools,
includingHighSchoolofEconomics
andTradeinKraljevo,HighSchool
ofEconomicsandTradeandTech
nical School of Vranje. The Com
panysupportedtheRegionalTalent
Centre which organized theWorld
ResearchWorkCompetitionandthe
Science Promotion Centre which,
forseveralyearsnow,hasstagedthe
event entitled May – the Month of
Mathematics,thisyearheldinvirtual
form.

For a number of years now, we
havesupportedtheTeslaGlobalFo
ruminorganizingeventsdedicated
to the work and achievements of
ourgreatscientist.Thisyeartoo,the
Forumhasralliedatlecturespupils
and connoisseurs of the creativity
andlegacyofNikolaTesla.
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Ускладусатрадицијом,Телеком
Србијајеитоком2020.године

реализоваообавезнустручнупрак
сузастудентеиученике,овогпута
у мањем обиму услед отежевају
ћихоколностиувезисаздравстве
номситуацијом.Ипак,иуоваквим
околностима,успелисмодареали
зујемо стручну праксу за 90 сту
дената Универзитета у Београду и
вишевисокообразовнихустановау
земљи, као и за 219 ученика сред
њихтехничкихшколауСрбији,од
којих јенајвећибројбиоизСред
њетехничкеПТТшколе.Какоби
смо сеприлагодилиновонасталим
околностима,уведенајемогућност
онлајнреализацијестручнихпрак
си,пасмотокомгодинеостварили
овакаввидпраксеза16студената.

Као и ранијих година, Телеком
СрбијајебиогодишњипартнерСа
веза студената Факултета органи
зационих наука. Циљ партнерства
у2020.годинијебилоинтегрисање

Traditionally, in the course of
2020, Telekom Srbija organ

ized vocational training for stu
dents and pupils, this time at a
smaller scale due to the difficult
health situation. Yet, even under
thesecircumstances,wemanaged
to conduct vocational training
for 90 students of BelgradeUni
versity and multiple institutions
of higher education, and for 219
pupilsoftechnicalhighschoolsin
Serbia, mostly of PTT Technical
HighSchool.Inordertoadjustto
the newly created circumstances,
introduced was the possibility of
staging online vocational train
ingand thus,during theyear,we
organized such form of training
for16students.

As in previous years, Telekom
Srbijawasanannualpartnerofthe
StudentAssociationoftheFaculty
of Organizational Sciences. The
aimofthepartnershipin2020was

Струч не прак се уче ни ка и сту де на та
Vocational training for pupils and students
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младих талената у дигитални свет
mtsа. Као партнер организације,
подржали смо њихов пројекат Да
нипраксе 2020 у оквиру којег смо
се студентима представили кроз
различите активности од којих је
најзначајнијабиларешавањестуди
јеслучајанатему„mts–дигитални
оператор“.ТелекомСрбијаучество
ваојеиуРегионалномонлајнсајму
пословауорганизацијиИнфостуда.
Насајмусмосекандидатимапред
ставилипутемвиртуелногбренди
раног штанда на коме смо путем
различитихмултимедијалнихсадр
жаја представили компанију Теле
комСрбијакаопослодавца.Уокви
ру виртуелног штанда имали смо
могућност директне комуникације
сапосетиоцимасајмапутемchatа.

Компанија је подржала и про
јекат дуалног образовања Владе
Републике Србије чији је циљ да
се, у складу са савременим тех
нолошким тенденцијама, унапре
ди процес школовања у средњим
стручним школама за поједина
занимањаипоспешињиховааде
кватнаприменаупракси,ауједно

tointegrateyoungtalentsintothe
digital word ofmts.As a partner
of theorganization,we supported
their project Vocational Train
ing Days in 2020 within which
we presented ourselves to stu
dents through different activities,
the most important being a case
studyonthetopicofmts–adigital
partner. Telekom Srbija also par
ticipated in the Regional Online
JobFairorganizedbytheInfostud
portal.We presented ourselves to
thecandidatesatavirtualbranded
stall where through a diversified
multimedia content,we presented
TelekomSrbijaasanemployer.At
the virtual stall we could directly
communicate with the visitors to
thefairthroughchat.

The Company also supported
the dual education project of the
Serbian government which aims
to promote, in line with the con
temporary technological trends,
theschoolingprocessinvocational
highschoolsforcertainprofessions
andadvancetheirpracticalapplica
tion,atthesametimecontributing
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идопринесе јачањуконкурентно
стипривреде.Реализацијудуалног
образовања наша компанија ће
спроводити за образовнипрофил
монтертелекомуникационихмре
жа. Програм дуалног образовања
започињемоусарадњисаСредњом
техничкомПТТшколомуБеогра
ду,сакојомвећостварујемодуго
годишњу сарадњу у области уче
ничкихпракси, а у плану је да се
ова сарадња прошири и на друге
техничкешколеуСрбији.

Премарезултатимаобимногис
траживања„ТалентX“,којетради
ционалноспроводинајвећадомаћа
групацијасајтовазазапошљавање
иљудскересурсе–порталПосло
ви Инфостуд, Телеком Србија се
нашаомеђу20најпожељнијихпо
слодаваца унашој земљи за 2020.
годину. Задовољство чињеницом
даТелекомСрбијаприпада групи
најатрактивнијих послодаваца у
земљи представља колико приви
легију,толикоиобавезудаиубу
дуће испунимо висока очекивања
кандидата.

tothestrengtheningofthecompet
itivenessoftheeconomy.Ourcom
pany will conduct dual education
for the telecommunications net
workfittereducationalprofile.The
dualeducationprogrammewillbe
launchedincooperationwithPTT
TechnicalHighSchool inBelgrade
with which he have maintained
longstanding cooperation in the
sphereofstudentvocational train
ing.Wealsoplantoexpandthisco
operationtoothertechnicalschools
inSerbiaaswell.

Accordingtothefindingsofthe
TalentXextensiveresearch, tradi
tionally conducted by the largest
nationalgroupofrecruitmentand
humanresourceswebsites–Poslo
vi InfostudPortal, Telekom Srbija
was included in the group of 20
mostdesirableemployers in2020.
ThefactthatTelekomSrbijaranks
amongthemostattractiveemploy
ersinthiscountryisbothaprivi
legeandanobligationtomeetcan
didates’ high expectations in the
futureaswell.
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Каоштонасрадује свакиуспех
који наши талентовани мате

матичарииинформатичаридоносе
самеђународнихидомаћихтакми
чења,саистотоликопажњепрати
моиталентеуспорту,њиховразвој
иуспехе.ТелекомСрбијајеједнаод
првих компанија која је од осни
вања Покрета за женску кошарку
– Марина Маљковић, препозна
ла потенцијалПокрета ижељу да
мотивишешто већи број девојчи
ца основношколског узраста да се
бавеспортомидаихзаинтересује

Asmuchaswearehappywith
everysuccessachievedbyour

talentedmathematiciansandinfor
maticiansat international andna
tional competitions, we also care
fullyfollowsportstalentsandtheir
developmentandsuccess.Telekom
Srbijaisoneofthefirstcompanies
tohave recognized, fromthe time
it was set up, the potential of the
Women’s Basketball Movement 
MarinaMaljković and its wish to
encourageasmanyprimaryschool
girlsaspossibletoengageinsports

По кре та чи на спорт ским те ре ни ма 
 гра де спорт ски ка рак тер

Initiators strengthening sports 
 character in sports fields

„Великиентузијазамижељададевојчицамаомогућимобесплатне 
часовекошаркененапуштајунасниуовимтешкимвременима.
ДрагомијештоузсебеимамопријатељеизТелекомаСрбија, 
чијаподршка,већчетирипунегодине,намаизузетномногозначи. 
Заједничкимснагамасмоутомпериодуобрадоваливеликиброј 
девојчицаиувелиихупредивансветкошарке.“

(МаринаМаљковић,Покретзаженскукошарку)
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закошарку.Захваљујућиподршци
Телекома Србија која омогућава
дасетренинзинавишелокацијау
Београду,каоиуОбреновцуиНо
вомПазару, организују бесплатно,
до сада је више од 2000 девојчи
ца похађало школу кошарке, раз
вијало спортски дух, рад у тиму
и ферплеј. После пролећне паузе
изазванеепидемијомвирусакоро
на, тренинзи Покрета настављени
су почетком новешколске године
и одржавали су се
уз поштовање свих
прописаних мера
заштите.

ТелекомСрбијаје
каотрадиционални
пријатељ манифе
стације „Спортско

andpracticebasketball.Itisthanks
to Telekom Srbija whichmakes it
possible for trainings to be held
at multiple locations in Belgrade,
andinObrenovacandNoviPazar
freeofcharge,thatsofarasmany
as 2,000 girls attended basketball
school, developing sports spirit,
teamwork and fair play.After the
spring break caused by the coro
navirusepidemics,theMovement’s
trainingsresumedatthebeginning

of this school year
and have been held
observing all pre
scribed protection
measures.

As a traditional
friend of the Holy
SerbiaSportsEvent,
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сабрање Свете Србије“, подржао
и овогодишње, породично оку
пљање,уздружењенаотвореном
и спортсконадметање деце свих
узраста. Пројекат је усмерен на
неговањетрадиције, заједништва
и спортског духа међу младима,
ауоквирупројектаицентралног
догађајанаАдиЦиганлијиуБео
граду организован је низ спорт
ских догађаја, турнира, култур
нихиедукативнихсадржаја.

TelekomSrbijaalsosupportedthis
year’s openair family gathering
and sports competitions for chil
dren of all ages.The project aims
to foster tradition, togetherness
and sports spirit among young
sters.Intheframeworkofthepro
ject and the central event atAda
Ciganlija in Belgrade, a string of
tournaments and sporting, cul
tural and educational eventswere
organized.

“Ourgreatenthusiasmanddesiretoprovidefreebasketballclasses 
forgirlshavenotabandoneduseveninthesedifficulttimes.Iamglad 
thatwehavesuchfriendsasTelekomSrbijawhosesupporthasbeen
invaluableforusforafullfouryears.Overthisperiod,wejoinedforces 
tomakeagreatmanygirlshappyandintroducethemintothe 
wonderfulworldofbasketball.”

(MarinaMaljković,Women’sBasketballMovement)
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Поред донација здравственом
секторуиПрихватилиштуза

децу Београда, које је компанија
реализовала у циљу превенције
и борбе против вируса Covid19,
Телеком Србија наставио је и са
активностима редовне подршке
здравственимиустановамасоци
јалнезаштите.Какобисепобољ
шалиусловилечењазапацијенте,
донацијама за набавку потребне
медицинскеопремепомоглисмо,

Apart from donations to the
healthsectorandtheReception

Centre for Children of Belgrade,
whichtheCompanyprovidedwith
theaimofpreventingandcombat
ing Covid19, Telekom Srbija also
maintained its regular support for
healthcareandsocialwelfareinsti
tutions.Toimprovetheconditions
fortreatingpatients,throughdona
tionsfortheprocurementofrequi
site medical equipment, we aided

Сте пен од го вор но сти огле да се у по др шци 
здрав ству и ра њи вим гру па ма

Degree of responsibility is reflected in support  
for health care and vulnerable groups
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између осталих и Институт за
онкологију и радиологију Срби
је, Клинику за ендокринологију,
дијабетес и болестиметаболизма
КлиничкогцентраСрбије,Специ
јалну болницу за психијатријске
болести„Ковин“иДЗСопот.

Домузадецуиомладину„Ми
рославАнтићМика“изСомбора
укомборави36ородецебезро
дитељског старања обезбедили
смосредствазаопремукојајепо
требнакакобисепобољшаожи
вотњиховихштићеника.Помогли
смоУдружењуродитеља,старате
ља,децеипријатељадецеоболелих
одмалигнихболести„ЧикаБоца“
да организују камп „Ми можемо
све“,аСавезудруштаваСрбијеза
борбупротившећернеболестида
одржепредавањаопревенцијии
лечењу те болести. Представни
ци наше компаније учествовали
сууманифестацијиDigital Serbia
Business Run 2020 и на тај начин
допринелихуманитарнојакцијиу
оквирукојесускупљенасредства
за једну годишњу ученичку сти
пендијузасредњошколцекојидо

such institutions as the Oncology
and Radiology Institute of Serbia,
Clinic for Endocrinology, Diabe
tesandMetabolismDiseasesofthe
Clinical Centre of Serbia, Special
PsychiatricClinicKovinandSopot
HealthCareCentre.

Wesetaside funds for theMi
roslavAntićMikaHomeforChil
drenandYoungPeopleofSombor,
whichaccommodates36 children
withoutparentalcare,forthepro
curement of the equipment nec
essary for improving the lives of
theirbeneficiaries.Weassistedthe
ČikaBoca associationofparents,
fosterparents,childrenandfriends
of children suffering frommalig
nantdiseasesinorganizingacamp
calledWeCanDoEverything,and
theAssociationofSerbia’ssocieties
for combating diabetes in hold
inglecturesinthepreventionand
treatment of that disease. Repre
sentativesofourCompanypartici
patedintheDigitalSerbiaBusiness
Run2020event,thuscontributing
tothehumanitariandriveforrais
ing funds for a oneyear scholar
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лазе из социјално угрожених по
родица, акоја сереализујепреко
ФондацијеАнаиВладеДивац.

Компанија Телеком Србија
укључиласеуакцијуФондације
Б92 и обезбедила део средстава
за реализацију пројекта„Акција
противпрепреказаособесаин
валидитетом“.Удружењу„Геа“из
ПиротаТелекомСрбијајеобезбе
диосредствазапројекат„Грани
цанепостоји“запревазилажење
баријеразадецусапосебнимпо
требама и њихово укључивање
у друштвени живот заједнице,
аАсоцијација за развојКладова
„АРК“добилаједонацијукомпа
нијеуциљуопремањапростори
јаинабавкеролорампе.Телеком

ship for secondary school pupils
coming from socially endanger
edfamilies, implementedthrough
the Ana and Vlade Divac Foun
dation.

Telekom Srbija joined a drive
launched by the B92 Foundation
andsetasidethefundsfortheim
plementation of the Campaign
againstObstaclesforPersonswith
Disabilities. Telekom Srbija secu
red funds to the GeaAssociation
ofPirotforitsprojectThereisno
Limitfortheeliminationofobsta
clesforchildrenwithspecialneeds
andtheirinclusioninthesociallife
ofthecommunity.TheAssociation
for the Development of Kladovo,
ARK,receivedtheCompany’sdo
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Србија већ три године помаже
и реализацију пројекта „Нисте
сами“којиимазациљпревази
лажење предрасуда према мла
дим особама са проблемима из
области менталног здравља као
ипремаособамасаинвалидите
том.Током2020.годинеодржане
су трибине у средњимшколама
широмСрбије на којима су го
ворилистручњациимладикоји
субилиспремнидаподелесвоја
искустваинатајначинпомогну
другима. Компанија сарађује и
са великим бројем удружења
којасебавездравственомисо
цијалном заштитом грађана и
кроз активацију хуманитарних
бројева.

nationforthefittingoutoftheirfa
cilitiesandprocurementofaroller
ramp.Forthreeyearsnow,Telekom
Srbija has aided the implementa
tionoftheprojectentitledYouare
not Alone, aimed at eliminating
theprejudices against youngpeo
plewithmentalissuesandpersons
with disabilities. In the course of
2020, panel discussionswere held
at high schools across Serbia fea
turing experts and young people
preparedtosharetheirexperiences
andthushelpothers.TheCompa
nyisalsocooperatingwithalarge
number of associations dealing
withthehealthcareandsocialwel
fareofcitizensbyactivatingrelief
phonenumbers.
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Телеком Србија континуирано
улаже у развој културе, а као

компанијапосвећенатехнолошком
напретку,подржаваиразвијаипро
јекте којима се популаризују нове
технологијеимедијиууметничком
изражавању.Утомопредељењуна
стављена је и успешна сарадња са
Факултетом ликовних уметности.
Компанија је обезбедила новчану
наградузанајбољистудентскирад
на Одсеку за нове медије, која је,
наосновуодлуке стручногжирија
припала студенткињипрве године
ТамариСпасојевићТадији.Узподр
шкуТелекомаСрбијаувидуспеци
јалне награде за најбољи рад, која
је додељена по четврти пут, као и
ранијих донација техничке и мул
тимедијалне опреме за факултет,
студентима је омогућено да, кори
стећи нове медије и нове облике

TelekomSrbija is continuously
investingintothedevelopment

ofculture.Asacompanycommit
tedtotechnologicaladvancement,
it supports and develops projects
popularizing new technologies
and media in artistic expression.
With this commitment, success
fulcooperationwiththeFacultyof
FineArts is alsomaintained.The
Company ensured a pecuniary
awardforthebeststudentworkat
theNewMediaFacultywhich, as
decidedbya jury,went toafirst
year student, Tamara Spasojević
Tadija. With the support from
Telekom Srbija in the form of a
special award for the best work,
presented for a fourth consecu
tivetime,andearlierdonationsof
technical and multimedia equip
ment to the faculty, the students

Ула га њем у кул ту ру  
опле ме њу је мо свет око нас

By investing into culture we refine  
world that surrounds us
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комуникације, истражују савреме
не уметничке изразе у којима се
све чвршће преплићу разноврсне
уметничкеформе,технологијаите
лекомуникације.

ЗахваљујућидонацијиТелекома
СрбијанаФЛУјепуштенуради3D

wereenabledtoresearchintocon
temporaryartisticexpressions,us
ingnewmediaandnewformsof
communications, closely combin
ingdiversifiedartisticforms,tech
nologiesandtelecommunications.

ThankstoTelekomSrbija’sdona
tions,a largescale3Dclayprinter
wascommissionedattheFacultyof
FineArts. Since it is adevice that
cannotbe found in serialproduc
tion on themarket, the project of
developing and creating the 3D
printer,launchedbythefaculty,ral
lied both present and former stu
dents whose work focuses on 3D
printingandrobotics.

Younger generations of artistic
talentshadanopportunitytopre
sent their works at the 55th Chil
dren’s October Exhibition which
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штампачзаглинувеликихдимен
зија.Будућидајеречоуређајукоји
сенеможепронаћинатржиштуу
серијскојпроизводњи,напројекту
развојаиизраде3Dштампача,који
јеиницираоФакултет,радилисуи
садашњиибившистудентикојису
сеусвојојпраксиусмерилинарад
удомену3Dштампеироботике.

Млађе генерације уметничких
таленатабилесууприлицидапри
кажу своје радове на 55. Дечијем
октобарскомсалонукојитрадици
онално подржавамо. Тема Салона
„Мој кућниљубимац“ послужила
је као инспирација за занимљи
ва ликовна остварења. Подржали
смои„Песничкуштафету“уЗре
њанину, једну од најзначајнијих
манифестација које истичу младе
таленте на пољу писаног ствара

we support every year. The topic
of the exhibition entitled My Pet
servedas an inspiration for inter
estingpaintingworks.Wealsosup
ported Poetic Relay in the town
ofZrenjanin,oneofthemost im
portant events promoting talents
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лаштва. За мале љубитеље књи
жевностиибудућеписцеитоком
2020.годинеобезбедилисмонове
књиге, које су каопоклоншкол
скимбиблиотекамауочиНовего
динестиглеујошдесетосновних
школаширомСрбије.

Телеком Србија и Задужбина
Илије М. Коларца наставили су
сарадњунапрограму„Коларац–
Твојсветмузике“уоквирукогсу
уБеоградугостоваланајзначајни
јаименасветскемузичкесцене,а
млади уметници који граде ин
тернационалнукаријеру,узнашу
подршкусвојеумећепоказалису
наXVIIМеђународноммузичком
такмичењу „Даворин Јенко“. За
младемузичке талентеизОмла
динске филхармоније Naissus
обезбедилисмопултовезаноте.

in the sphere of written creativity.
Likewise, in 2020, we distributed
new books for the young literary
mindedpublic andwouldbewrit
ersasagiftto10primaryschoolli
brariesacrossSerbia in the runup
totheNewYear.

Telekom Srbija and IlijaM. Ko
larac Foundation continued their
cooperationontheprogrammeKo
larac – Your Music World within
whichthemostimportantfiguresof
the world music scene performed,
andyoungartistspursuingtheirin
ternational careers presented their
virtuosityattheXVIIDavorinJen
ko International Music Competi
tionwithoursupport.Weprovided
youngmusic talentsof theNaissus
YouthPhilharmonicOrchestrawith
notestands.
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Посебан аспект у оквиру дру
штвено одговорног посло

вања компаније представља по
дршка пројектима који негују
традицију и праве вредности и
доприносеочувањукултурнеба
штине. Компанија традиционал
но подржава верске заједнице
кроз улагања у њихове активно
сти и пројекте усмерене на очу
вање споменика културе и кул
турног наслеђа. Телеком Србија
помогаојеобновувишецркаваи
манастира,међукојимасуиХрам
СветогВасилијаОстрошкогуБео
граду,МанастирСветогНиколаја
МирликијскогуДрачи,ХрамСве
те Петке у Раковцу, Црква Све
тогвеликомученикаДимитријау
Обреновцу,аомогућилисмоидо
датне услуге заманастирХилан

Aspecial aspect of the Com
pany’s social responsibility is

the support of projects that fos
ter traditionand truevalues   and
contribute to the preservation o f
cultural heritage. The Company
traditionally supports religious
communitiesthroughinvestments
intheiractivitiesandprojectsaim
ed at preserving cultural monu
mentsandculturalheritage.Tele
komSrbijahelpedtherestoration
of several churches and mona
steries, including the Church of
StVasilije of Ostrog in Belgrade,
MonasteryofStNicholasofMyra
inDrača, theChurchofStParas
ceva in Rakovac, the Church of
DemetriustheHolyGreatMartyr
in Obrenovac.We also provided
additional services for the Mon

Чу ва мо тра ди ци ју као ва жан  
те мељ за над град њу

We foster tradition as important  
basis for advancement
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дар како би се унапредио проје
кат дигитализације Хиландарске
ризнице.

У циљу очувања културне ба
штинеТелекомСрбијапомогаоје
иИсторијскомархивуШумадијеу
Крагујевцукојиусвојимдепоима
ифондовимабаштинидрагоцену
грађукојасведочиоисторијитог
делаСрбијеукомсупостављени
темељимодернедржаве.Узнашу
подршкуАрхивјенабавиоинфор
матичку опрему која је потребна
за дигитализацију и електронско
похрањивање вредних архивских
докумената који су од изузетне
важности,какозаАрхив,такоиза
историјунашеземље.

asteryofChilandaritosupportthe
projectofdigitalizationoftheChi
landaritreasury.

Inordertopreservethecultural
heritage,TelekomSrbijaalsohelped
theHistoricalArchivesofŠumadija
inKragujevac,which in itsdeposi
toriesanddepotshousesinvaluable
materialthattestifiestothehistory
ofthatpartofSerbiawherethefoun
dations of the modern state were
laid.Withoursupport,theArchives
obtained the IT equipmentneeded
fordigitizationandelectronicstor
ageofvaluablearchivaldocuments
that are of great importance, both
fortheArchivesandforthehistory
ofthiscountry.
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Крозвишегодишњусарадњуса
Етномрежомкојајеорганизовала
седмупоредуизложбу„100жена
–100минијатура“,ТелекомСрбија
доприноси афирмацији женског
предузетништвауруралнимсре
динамаи очувањукултурногна
слеђа.Једанодциљевапројектаје
идасеженедодатномотивишуда
се бавепроизводњомручнихра
доваирукотворина.Наизложби
су представљени најуспешнији
радовиженаизцелеСрбијеидо
дељененаградеувишекатегорија.
Изложбајеорганизованапоугле
дунажириранеизложбеусветуи
постављависокестандардеутех
никамазаизрадурукотворина.

Throughmanyyearsofcoopera
tionwiththeEthnoNetwork,which
stagedaseventhconsecutiveexhibi
tionentitled100women100min
iatures, Telekom Srbija contributes
totheaffirmationofwomen’sentre
preneurship in rural areas and the
preservation of cultural heritage.
Oneofthegoalsoftheprojectisto
encouragewomentoengageinthe
productionofhandicrafts.Theexhi
bition featured themost successful
worksofwomenfromacrossSerbia
and awarded prizes in several cat
egories.Theexhibitionisorganized
on themodel of juried exhibitions
intheworldandsetshighstandards
inhandicrafttechniques.
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Унастојањудадопринесеподи
зању свести заједнице о еко

логији,ТелекомСрбијајенаставио
са активностима уциљу заштите
животнесрединеиугроженихвр
стаживотињаибиљака.

ДонацијаФондацијизазаштиту
птицаграбљивица–Београдомо
гућилајенабавкусателитскогода
шиљачапомоћукојег је,првипут
у Србији, примењена сателитска
телеметрија у мониторингу једне
миграторне и глобално угрожене
врсте птица – орла змијара.Фон
дацијајеусарадњисанадлежним
државним институцијама и упра
вљачемзаштићеногприродногдо
бра„Вршачкепланине“,поставила
GPS/GSM сателитски одашиљач,
тежак свега 25 грама, на женку
младунцаорла змијаракоја је до
билаимеОгњенка.Птицајенакон
прстеновања, враћена у гнездо из
којегјеизлетелауавгусту,дабивећ
крајемсептембракренулана јесе

Inabidtocontributetoraisingco
mmunity awareness of ecology,

TelekomSrbijacontinuedtopursue
activitiesaimedatprotectingtheen
vironmentandendangeredanimal
andplantspecies.

ThedonationtotheFoundation
for theProtectionofBirdsofPrey
 Belgrademade possible the pur
chaseofasatellitetransmitterwith
which, for the first time in Serbia,
satellite telemetry was applied in
monitoringamigratoryandglobally
endangeredbirdspeciestheshort
toedeagle.Incooperationwiththe
competentstateinstitutionsandthe
manager of the protected natural
asset Vršac Mountains, the Foun
dation installed a GPS/GSM satel
lite transmitter, weighing only 25
grams,onafemaleshorttoedeaglet
namedOgnjenka.Afterringing,the
birdwasreturnedtothenestfrom
whichitflewoutinAugustonlyto
depart for itsautumnmigrationto

По ма же мо очу ва њу при ро де
We help in preservation of nature
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њу сеобу до Подсахарске Африке
гдеиначеоваврстаптицапроводи
зиму.Сазнањаопутукојијепреле
тела,каоицелокупномживотном
циклусуовеврсте,бићедрагоцена
у планирању и примени будућих
мера заштите. Телеком Србија је
пружањемпомоћиФондацијина
ставиодаподржаварадназашти
тиврстаиомогућиода сеСрбија
прикључигрупиземаљакојапри

SubSaharanAfrica,wherethisbird
species normally spends winter, in
late September. Information about
thepath shehas travelled, and the
entire lifecycleof thisspecies,will
beworthwhileinplanningandim
plementingfutureprotectionmeas
ures. By assisting the Foundation,
Telekom Srbija continued to sup
porttheworkonspeciesprotection
andenabledSerbiatojointhegroup
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мењујуовусавременуиефикасну
методологијууорнитологији.

Видеонадзорсапратећомнео
пходномопремомнахранилишту
КашаннаЈадовнику,којијенаба
вљенкроздонацијуТелекомаСр
бија „Удружењу Јадовник – оаза
нетакнуте природе“, користи се
за праћење долазака белоглавих
супова, угрожене врсте лешина
ранеопходнеочувањуравнотеже
уприроди,каоисвихдругихди
вљихживотиња.АктивистиУдру
жењасуназаштићеномподручју
планинеЈадовникуспелидаухва
теимаркирајуидвамркамедве
да,каои јединкуженкевукашто
ћебиолозимапомоћиупроучава
њу њихових навика, активности,
станишта која преферирају и ве
личини територија које обилазе.
Сав видеоматеријал који се без

ofcountriesthatapplythismodern
and efficient methodology in orni
thology.

Videosurveillancewiththenec
essaryequipmentattheKašanfeed
inggroundonMt Jadovnik,which
was procured through a donation
fromTelekomSrbijatotheJadovnik
anOasisofUntouchedNatureAs
sociation,isusedtomonitorthear
rivalofgriffonvultures,endangered
species of vultures necessary to
maintainbalance innature,andall
otherwildanimals.Activistsof the
Associationmanaged to catch and
mark twobrownbears in thepro
tectedareaof  MtJadovnik,andafe
malewolf,whichwillhelpbiologists
tostudytheirhabits,activities,habi
tats theyprefer and thesizeof the
territories they visit.Allvideoma
terialcollectedwithoutinterruption
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прекида прикупља преко видео
надзорачувасеуархивиУдруже
њаипрекоинсталиранеопремеза
преносподатакапутеминтернета,
који је донација ТелекомаСрбија,
уступасенакоришћењеистражи
вачима, биолошким друштвима и
студентимазаизрадурадова.

Улагањемуочувањебиљнихи
животињских врста и њихових
стаништаунашојприроднимле
потамаобдаренојземљи,Телеком
Србија додатно скреће пажњуна
заштиту биодиверзитета уз став
дасвакобићенапланетиимасво
јуулогуухијерархијиживогсвета
којифункционише једино ако су
свеврстенаброју.

throughvideosurveillanceisstored
in the archives of theAssociation
and through the equipment for
data transmissionvia the Internet,
adonationfromTelekomSrbija, it
is given to researchers, biological
societies and students for drawing
uptheirworks.

By investing into the preserva
tion of plant and animal species
and their habitats in this country
blessedwithnaturalbeauties,Tele
komSrbijabringsmoreattentionto
theprotectionofbiodiversity,con
fidentthateverybeingontheplan
ethasitsownroleinthehierarchy
ofthelivingworldfunctioningonly
ifallthespeciesareinplace.
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