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Активности „Телекома Срби
ја“напољудруштвеноодго

ворног деловања у 2016. години
у великој мери биле су посвеће
не промоцији предузетништва.
УСрбијиирегионукомпанијаје
обележила160годинаодрођења
НиколеТесле,прослављеногсрп
скогизумитељакоји јеобележио
научнумисао20.века.Јединстве
ним уметничким пројектом „Те
слин времеплов“, приказаним у
седамградова,„ТелекомСрбија“је
подсетио на годишњицу рођења
најистакнутијегнаучникасаових
просторакојијесвојимпронала
сцимазадужиочовечанство.Овај
јубилеј се симболично поклопио
и са чињеницом да је у Србији
2016. проглашена годином пред
узетништва, будући да се и Ни
колаТесламожесматратиједним
од покретача предузетништва у
областимакојимасебавио.

TelekomSrbija’sactivities in the
field of social responsibility in

2016mostlyfocusedonthepromo
tion of entrepreneurship. In Serbia
andtheregionatlarge,theCompany
markedthe160thanniversaryofthe
birthofNikolaTesla,ourcelebrated
inventor who was the standard
bearer of scientific thinking in the
20thcentury.Withitsuniqueartistic
projectentitledTesla’s Time Machine,
presented in seven towns,Telekom
Srbijamarkedthebirthanniversary
of the most distinguished scholar
from this region whose inventions
areofbenefit to all humanity.This
anniversary symbolically coincided
withthefactthattheyear2016was
pronouncedoneofentrepreneurship
in this country, given that Nikola
Tesla too may be regarded one of
thepioneersofentrepreneurshipin
thesphereswhereinhepursuedhis
activities.

За јед но са за јед ни цом
Together with Community
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Управо је подршка техноло
шком предузетништву била у
средиштупажњекомпаније,чиме
супокретачииновацијауобласти
комуникационоинформационих
технологија добили стратешког
партнера за даљи развој својих
пословних решења. Путем парт
нерскесарадњесаорганизацијом
SEE ICT, непрофитним удруже
њем за промоцију технолошког
предузетништва,компанијаједо
билабољиувидупотребемладих
предузетничких тимова који чи
не веома развијену мрежу стар
тапекосистема.

Овипројектиприродансуна
ставакранијих активности, када
је компанија „Телеком Србија“
била један од водећих актера у

Itispreciselythesupportfortech
nologicalentrepreneurshipthatthe
Company confined attention on,
wherebythepromotersofinventions
in the sphere of communications
and information technologies ob
tained a strategic partner for fur
thering their business solutions.
Through partner cooperation with
theSEEICT,anonforprofitassoci
ation fostering technologicalentre
preneurship,theCompanygaineda
much better insight into the needs
of young teams which make up a
ratherelaboratenetworkofstartup
ecosystems.

These projects are a natural fol
lowup of former activities when
TelekomSrbijawasoneoftheleading
protagonists in the promotion of
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промоцији дела Михајла Пупи
на, још једног српског научног
великана. Подршка предузет
ничком духу и раније је чинила
значајан део улагања у заједни
цу кроз партнерство са органи
зацијом „Достигнућа младих“
(Youth International), за шта је
компанија овенчана и наградом
„Виртус“ за 2013. годину, као и
кроз покретање „mts app кон
курса“заученикесредњихшко
ла који развијају предузетнички
дух и вештине израдом мобил
нихапликација.Значајовогеду
кативногпрограмаиконкурсаза
средњошколцепрепознатјеина
међународном нивоу као једна
одиницијативакоја,премаоцени
организацијеCSREurope,допри

theopusofMihajloPupin,yetanot
her great scholar from this region.
Even in the past, the support for
entrepreneurial spiritwasasignifi
cantpartofinvestmentsinthecom
munity through partnership with
theYouth International organizati
onforwhichtheCompanyreceived
theVirtus awardin2013,andthrough
thelaunchofthemts app com pe ti tion
for students of secondary schools
fostering entrepreneurial spirit and
skills by developing mobile app
lications. The importance of this
educationalprogrammeandcompe
titionforsecondaryschoolstudents
wasalsorecognized internationally
as one of the initiatives which, as
assessed by the CSR Europe orga
nization, contributes to the intro
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носи увођењу савремених тен
денцијауобластобразовања.

„Телеком Србија“ је у прет
ходној годинибиопоузданпарт
нер бројним организацијама ко
је сусвојимделовањемнастојале
да побољшају услове живота и
остварезначајнепомакеуспеци
фичнимобластимаделовања.По
дршка пројектима у образовању,
култури и науци, као и онима у
сфериздравства,билесупреовла
ђујућеактивностиуобластикор
поративнефилантропијеукојојје
подржаноукупно72иницијативе.
Поноснисмоизбогчињеницеда
овакво деловање компаније по
стаје видљивије, и да смо лидер
у области друштвено одговорног
пословања, будући да је готово
половинаграђана,премарезулта
тимаистраживањаагенције„Фак
тор Плус“, препознала „Телеком
Србија“ као компанију која нај
више улаже у друштвени бољи
такузаједницамаукојимапослу
је. Лидерска позиција потврђена
је и пласманом на престижној
листи CSR Индекс за компаније
којесеистичусвојомдруштвеном
одговорношћууСрбији.

„Телеком Србија“ ће и убуду
ћеостатипосвећенпресвегапо
кретањуиницијативакојетежеда
обогате и унапреде живот свих
грађана, нарочито у областима у
којима они препознају неопход
ност чвршћег укључивања кор
поративнихактера.

ductionof contemporary trends in
thesphereofeducation.

In the past year, Telekom Srbija
wasareliablepartnertomanyorga
nizationswhoseactivitiesaimed to
improve the living conditions and
make significant shifts in specific
fields of activities.The support for
educational, cultural and scientific
projects,andforthoseinthehealth
domain,wasapredominantpartof
its endeavours in the field of cor
poratephilanthropythroughwhich
a total of 72 initiatives were su
pported.We are also proud of the
fact that this activity of the Com
pany is becomingmoreprominent
andthatwehavebecomealeaderin
the sphere of corporate social res
ponsibility.Almost onehalf of the
citizens recognized Telekom Srbija
as a company that makes a major
contribution to social progress in
thecommunitieswhereitoperates,
as attested to by the findings of a
surveyconductedbytheFaktorPlus
agency. The leading position was
also confirmed by the company’s
placementontheprestigiouslistof
CSR Indexforcompaniesthatexcel
in the field of the corporate social
responsibilityinSerbia.

Telekom Srbija will continue to
be committedprimarily to the ini
tiatives which tend to enrich and
improvethelivesofallthecitizens,
particularly in the fields in which
theyrecognizetheneedforgreater
involvementofcorporateplayers.
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Уметничкимпројектом„Теслин
времеплов“ компанија „Теле

комСрбија“обележилајејубилар
ну160.годишњицуодрођењаНи
коле Тесле, једног од најславнијих
научникасвихвремена.Нафасада
мазграданацентралнимтрговима
Београда,НовогСада,НишаиКра
гујевцакаоиутриградаурегиону
(Бањалуци,ХерцегНовомиБудви)
приказане су несвакидашње 4D
пројекцијеукојима јеТесла„лич
но“ присутнима представио своје
научно обликовање, као и процес
рађања идеје која потомпрераста
уизум.

Дигиталномпредставоминспи
рисаном Теслиним детињством,

With its art programme en
titledTesla’s Time Machine,

the Telekom Srbija company
marked the 160th anniversary of
thebirthofoneofthemostfamed
scientistsofalltimes,NikolaTesla.
The facades in central squares in
Belgrade,NoviSad,NišandKragu
jevac and three regional towns
(Banja Luka, Herceg Novi and
Budva)featuredextraordinary4D
projections through which Tesla
“himself“presented to thepublic
hisscientificcreationandtheevo
lutionofanideaintoaninvention.

With a digital representation
inspired by Tesla’s childhood, life
andscientificwork,TelekomSrbi

Пу то ва ње Те сли ним вре ме пло вом
Journey in Tesla’s Time Machine

„За хва љу ју ћи сво јим на пред ним иде ја ма, Те сла нам је омо гу ћио гло бал ну 
 по ве за ност, са вре ме ни на чин жи во та и ко му ни ка ци ју ме ђу љу ди ма, а 
то су ви зи је ко је ‘Те ле ком Ср би ја’ де ли са ве ли ким Ни ко лом Те слом.“ 

(Пре драг Ћу ли брк, ге не рал ни ди рек тор „Те ле ко ма Ср би ја“)
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животом и научним радом, „Те
лекомСрбија“одаојезахвалност
научнику по чијем имену нашу
земљу препознају у сваком кут
купланете.Бројнањегованаучна
достигнућа, попут наизменичне
струјеииндукционогмотора,от
крићарадијаибежичногпреноса,
дала су несагледив допринос са
временом начинуживота и уна
предила комуникацију људи на
глобалномнивоу.Поредтогашто
јебиоизванреданнаучникиви
зионар,Теслаје,захваљујућисво
јиммировнимифилантропским
становиштима,постаоисиноним
занепрестануборбузаправдуи
слободу, несебично оставивши

japaidtributetothescholarwhose
name is associatedwith this coun
tryineverynookofourplanet.His
numerousscientificinventionslike,
for instance, alternating current,
an inductionmotor, and radioand
wirelesstransmission,madeanim
measurablecontributiontothecon
temporarywayoflifeandimproved
communication among people on
the global plane.Apart frombeing
an exceptional scientist and a vi
sionary, owing to his peacemind
ednessandphilanthropy,hebecame
synonymous with an unceasing
fight for justice and freedom, self
lessly bequeathing to all humanity
hisrevolutionaryinventions.

“Thanks to his progressive ideas, Tesla made possible global connections, 
the contemporary way of life and communication among people, and these 
are the visions that Telekom Srbija shares with the great Nikola Tesla.” 

(Predrag Ćulibrk, the director general of Telekom Srbija)
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човечанствуунаслеђесвојерево
луционарнепроналаске.

Као синтеза уметности и са
времених технологија, пројекат
„Теслинвремеплов“реализованје
у сарадњи саАлександромПро
тићем,директором„Теслиногме
моријалногпројекта“ипрофесо
ром на Сорбони, једним од нај
већих познавалаца лика и дела
НиколеТесле, док је концепт 4D
представе,наосновунаучнегра
ђе, уобличиомлади уметникДу

Asasynthesisofartandcutting
edgetechnologies,theprojectTesla’s 
Time Machinewas implemented in
cooperationwithAleksandarProtić,
the director of the Tesla Memo
rial Project, who is also a profes
sorattheSorbonneandoneofthe
greatest connoisseurs of the opus
ofNikolaTesla.The 4Dprojection
conceptwasdrawnup,basedonsci
entificdocuments,byayoungartist,
Dušan Jovović.The authentic pro
jectionsstemmingfromTesla’sorig

„Ви зи о нар ски про је кат ‘Те ле ко ма Ср би ја’ те жи да се ћа ње на Ни ко лу  
Те слу при бли жи са вре ме ни ци ма упра во пу тем тех но ло ги ја ко је су део 
ње го ве за о став шти не. Вр хун ска тех но ло ги ја упо тре бље на је као  
ин стру мент ко ји за циљ има мно го да ле ко се жни ји ути цај: обра зов ни, 
 ме мо ри јал ни и ин спи ра тив ни. Ни ко ла Те сла си но ним је не са мо за 
кре а тив ност, ино ва ци је и про на ла за штво, већ и за по ми ре ње и за 
не пре ста ну бор бу за прав ду и сло бо ду. Те ле ко му ни ка ци је, из Те сли не 
пер спек ти ве, са мо су је дан вид ко му ни ка ци је ко ја љу де тре ба да по
ве же и по слу жи њи хо вом ин ди ви ду ал ном и ко лек тив ном уз ра ста њу.“ 

(Алек сан дар Про тић, ди рек тор „Те сли ног ме мо ри јал ног про јек та“)
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шанЈововић.Аутентичнепројек
ције,проистеклеизоригиналних
Теслинихмемоараизаписа,омо
гућиле су публици да крене на
путкрознеобичнуживотнупри
чу великана из Смиљана који је
задужиоцеосвет.

Пројекције „Теслиног време
плова“уседамградоваурегиону

inalmemoirs and records,made it
possiblefortheaudiencestosetout
on a journey through the unusual
lifestoryofthebrilliantinventorof
thevillageofSmiljane,whotheen
tireworldismuchindebtedto.

The projections of Tesla’s Time 
Ma chinewereseenandenjoyedeit
herinpersonorviasocialnetworks,

“The visionary project of Telekom Srbija tends to recall Nikola Tesla’s 
inventions and bring them closer to our contemporaries precisely by way 
of the technologies forming part of his legacy. The cuttingedge technology 
was used as an instrument which aims to make a far greater impact: 
educational, memorial and inspirational. Nikola Tesla is synonymous 
not only with creativity, innovations and inventiveness, but also with 
reconciliation and a ceaseless fight for justice and freedom. From Tesla’s 
point of view, telecommunications are only one form of communication 
which links people and serves their individual and collective development.” 

(Aleksandar Protić, the director of the Tesla Memorial Project)
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са одушевљењем је видело више
одмилионљуди,штоуживо,што
прекодруштвенихмрежа,порта
лаиmtsTVа.Доказдаје„Теслин
времеплов“, после регионалног
присуства, добио још ширу пу
бликујестеичињеницадајеиза
бранмеђупетнајбољихпројеката
на европском конкурсу „Excel
lence Awards“ за најистакнутија
достигнућа из области комуни
кацијаукатегоријинаука и об ра
зо вање.

Уоквируактивностиувезиса
промоцијомживотаиделавели
когнаучника,„ТелекомСрбија“је
ранијепокренуоВиртуелнимузеј
НиколеТесле,првуинтерактивну
платформу на којој је сакупље
на свапроверенанаучна грађао
нашемвеликану.Угодиниобеле
жавањајубилеја,поред„Теслиног
времеплова“,занајмлађупублику
у Дечјем позоришту„Душко Ра
довић“организованесуипројек
цијеедукативногфилмаоНико
ли Тесли који на најбољи начин
приближава деци Теслине изуме
ињеговдоприноссавременомна
чинуживота.

portalsandmtsTV,bymorethana
millionpeopleinseventownsinthe
region.Theproof thatTesla’sTime
Machine, after its broadcast in the
region,hasgainedevenwider,Euro
peanaudience,isthefactthatithas
beenchosenamongthetopfivepro
jectsat“EUPRExcellenceAwards”
contest for the most prestigious
campaignsinthefieldofcommuni
cationsinthecategoryScienceand
Education.

In the framework of the earlier
activities related to the promotion
of the life and work of the great
scholar,TelekomSrbijalaunchedthe
VirtualMuseumofNikolaTesla,the
first interactive platform featuring
acollectionofallverifiedscientific
data concerning our distinguished
scientist. In the year which marks
thefamousscientist’sbirthanniver
sary, apart from Tesla’s Time Ma
chine, educational films on Nikola
Teslawerescreened for theyoung
estaudiencesattheDuškoRadović
Children’sTheatre,with the aimof
familiarizing them with Tesla’s in
ventionsandhiscontributiontothe
contemporarywayoflife.
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„Телеком Србија“ је интен
зивираоподршкутехноло

шкомпредузетништву уСрбији
покретањемпрограма„mtsстар
тапубрзање“којипредвиђамен
торску подршку, cloud сервис,
интернет и новчану награду од
20.000евразатриизабранастар
тапа. Компанија је овај програм
развила и покренула у сарадњи
санепрофитнимудружењемSEE
ICT, које већ пет година успе
шно организује Стартап Акаде
мију, едукативну платформу за
предузетничкетимовеуобласти
информационокомуникацио
них технологија (ИКТ).Компа
нија, наиме, дели опредељење
удружењаSEEICTдакрозсвоје
програме до 2020. године обу
чи100.000 ITстручњакакојиће
своја пословна решења развија
тиуСрбији,такодајеподржала
радСтартитцентараиувођењем

Telekom Srbija has stepped up
itssupportfortechnologicalen

trepreneurship in Serbia by laun
ching the mts startup acce le ra ti on 
programme, which envisages men
toring support, the cloud service,
theInternetand20,000eurosworth
of awards for three selected start
ups. The Company developed and
launched the project in cooperation
with the SEE ICT nonforprofit
association, which, for a fifth con
secutive year, has successfully or
ganized the StartUpAcademy– an
educational platform for teams of
entrepreneurs in the sphere of in
formationandcommunicationstech
nologies (ICT).Namely, the Com
pany shares the commitment of the
SEE ICT to training, through its
programmes until 2020, 100,000 IT
expertswhowillbedevelopingtheir
businesssolutionsinthiscountry.To
thisend,itsupportedtheoperationof

mts стар тап убр за ње
mts Start-up Acceleration
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неопходне телекомуникационе
инфраструктуре.„ТелекомСрби
ја“наовајначинжелидапружи
додатниподстицајдомаћојстар
тапзаједнициипредузетницима,
којисуспремнидасвојиминова
тивнимпроизводимаконкуришу
наглобалномтржишту.Програм
„mts стартап убрзање“ намењен
је управо предузетницима ко
ји похађају Стартап Академију,
а новчани деонаграде поделиће
до три тима која остваре најве
ћи напредак током Академије.
Поред доделе новчаног износа
стартаповима како би убрзали
њихов излазак на тржиште, mts
ћесесвимучесницимаАкадеми
јепосветитиипутемменторског
ангажмана,каоиобезбеђивањем
релевантнихпредавачауодређе
нимобластима.

„ТелекомСрбија“овимпројек
томзаправошириобимподршке
стартап екосистему у Србији.
Претходно је компанија подр
жалаотварањеСтартитцентара,

the Startit Centres by providing the
necessary telecommunications in
frastructure.Inthismanner,Telekom
Srbijawishes tomake an additional
contribution to the domestic start
up community and entrepreneurs
whoarepreparedtocompeteonthe
global market with their innovative
products.Themts startup acceleration
programmeis intendedprecisely for
theentrepreneurswhoareattending
theStartUpAcademy.Themonetary
award will be shared between the
three teams that make the greatest
progressinthecourseoftheAcademy
term.Apart fromawarding funds to
startupswithaviewtospeedingup
their emergence on themarket,mts
willdevoteitselftoallparticipantsin
theAcademy through itsmentoring
activities and by engaging relevant
lecturersforspecificareas.

Withthisproject,TelekomSrbija
actually expands the scope of the
support for the startupecosystem
in Serbia. Earlier on, the Company
supported the setup of the Startit

„Мно ги срп ски стар та пи су пре ра сли у успе шне ком па ни је и  
до ка за ли да је ите ка ко мо гу ће по кре ну ти и раз ви ти гло бал но  
успе шну ком па ни ју одав де, уз ма ло та лен та и до ста ра да и во ље. 
По ла зни ци ма пе те ге не ра ци је Стар тап Ака де ми је по мо ћи ће мо да 
оства ре успех, а ове го ди не фо ку си ра ли смо се на ти мо ве ко ји већ 
са да по ка зу ју спрем ност да њи хо ви про из во ди бу ду кон ку рент ни  
на гло бал ном тр жи шту. Ве ру је мо да ће зна ње и ис ку ство на ших 
пре да ва ча и мен то ра, од ко јих ће не ки би ти и из ком па ни је  
‘Те ле ком Ср би ја’, зна чај но по мо ћи мла дим стар та пи ма у  
по слов ном са зре ва њу.“ 

(Вла ди мир Тр ку ља, је дан од осни ва ча Стар ти та)
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такођеусарадњисаорганизаци
јомSEEICT,укојимасеодржавају
програмиедукација запредузет
нике и сусрети са потенцијал
ним инвеститорима из земље и
иностранства.Какобиштовећи
број заинтересованих имао при
ступ тим програмима, отворени
су центри у Београду, Инђији,

Centres,likewiseincooperationwith
the SEE ICT, inwhich educational
programmes forentrepreneursand
meetings with potential investors
fromthiscountryandabroadareor
ganized.Inordertomakethesepro
grammesavailabletoasmanyinte
restedpartiesaspossible,centresin
Belgrade,Inđija,NoviSad,Majdan

“Many Serbian startups have grown into successful companies and 
proved that it really is possible to start and develop a globally successful 
company from here, with a little bit of talent and a great deal of work 
and effort. We will assist the fifth generation of the StartUp Academy 
in notching up success; this year we focus on the teams that even at 
present demonstrate that they are prepared to have competitive products 
on the global market. We believe that the expertise and experience of 
our lecturers and mentors, some of whom will be of Telekom Srbija, will 
significantly assist young startups to attain business maturity.” 

(Vladimir Trkulja, one of the founders of Startit)





НовомСаду,Мајданпеку,Вршцу,
ЗрењанинуиВаљеву.

Као полазници Стартап Ака
демије, млади предузетници у
областиИКТ и дигиталних тех
нологијаимајумогућност дана
учекаконаправиначиндареа
лизујусвојепословнестратегије,
избегну потенцијалне ризике и
уоче прилике за изградњу гло
бално успешних компанија. До
сада је вишеод100предузетни
ка прошло кроз програм Стар
тап Академије. За развој својих
пословнихрешења, разноврсних
дигиталних сервиса, ови преду
зетници су обезбедили више од
милион евраинвестиција оддо
маћихииностранихулагача.

pek, Vršac, Zrenjanin and Valjevo
openedaswell.

BeingattendantsoftheStartUp
Academy, young entrepreneurs in
thesphereofICTanddigital tech
nologies have an opportunity to
learn how best to implement their
business strategies, avoid potential
risks and recognize opportunities
forthesetupofgloballysuccessful
companies.Todate,more than100
entrepreneurshavebeencoveredby
theStartUpAcademyprogramme.
For thedevelopmentof theirbusi
ness solutions and diversified digi
talservices,theseentrepreneursrai
sed more than one million EUR
worthofinvestmentsfromdomestic
andforeigninvestors.
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„Телеком Србија“ од 2011.
успешно организује mts 

app кон курс за израду аплика
ција замобилне уређаје, уциљу
доприноса неформалним видо
вима образовања, развоја пред
узетничкогдухамеђумладимаи
повезивања са основном делат
ношћу компаније. Шести кон
курснициклусобјављенјеујуну
2016. и уњему учествују учени
циматематичкихирачунарских
гимназија уСенти,НовомСаду,
Београду, Сремској Митровици,
Шапцу,Ваљеву,Крагујевцу,Кра
љеву,ПожегииНишу.

Тим запослених у компани
ји посетио је гимназије у овим
градовимаитомприликомупо
знао ученике са досадашњим
искуствима, идејом и условима
конкурсакоји,поредвећегброја
школа,овогпутауводиимогућ

Since2011,TelekomSrbijahassu
ccessfully organized the mts app 

competition in the creationof appli
cations for mobile devices with the
aimofcontributingtoinformalways
ofeducation,developingentreprene
urialspiritamongyoungpeopleand
establishingconnectionswiththeco
reactivityoftheCompany.Thesixth
competition cycle was published in
June 2016 and the students of the
mathematics and computer science
secondaryschoolsofSenta,NoviSad,
Belgrade, SremskaMitrovica, Šabac,
Valjevo,Kragujevac,Kraljevo,Požega
andNišparticipateinit.

ACompanyteamhastouredthe
secondary schools in these towns
to familiarize the studentswith the
experiences so far, and the concept
andtermsofthecompetitionwhich,
apart from includinga largernum
berof schools, this time introduces

mts app кон курс
mts App Competition

28

ност за ученике да програмира
јуапликацијенесамоуAndroid™
оперативном систему, него и у
iOSу. Како се не би огранича
вала креативност ученика, тема
нијепрецизирана,алисуучени
ци позвани да размисле на који
начинбињиховаапликацијамо
глададопринесерешавањунеког
проблема у заједници, или како
бимогла да се повеже са неком
одmtsуслуга.

Ускладусазначајемкојије„Те
лекомСрбија“препознаоупред

anopportunityforstudentstoprog
rammeapplicationsnotonly in the
Android™ operating system, but in
iOS as well. In order not to limit
the students’ creativity, the topic is
notdefined,butthestudentsarein
vited to consider inwhatway their
application can contribute to re
solvingaprobleminthecommunity
orhow it canbe linked to someof
themtsservices.

Inviewoftheimportanceofthe
entrepreneurial initiative of young
people, recognized by Telekom Sr

„За хвал ни смо ‘Те ле ко му Ср би ја’ на под сти ца њу мла дих да се ба ве 
овом вр стом про гра ми ра ња, као и на ор га ни за ци ји кон кур са ко ји 
нам је пру жио при ли ку да стек не мо ве шти не и зна ња ко ја има ју 
ствар ну упо треб ну вред ност. Ово је за нас би ла иде ал на при ли ка да 
се дру жи мо, раз ме ни мо иде је и ис ку ства са оста лим уче сни ци ма.“ 

(По бед ни ци пе тог mts app кон кур са, Ан ђе ла, Ду шан и Сте фан,  
уче ни ци гим на зи је „Све то зар Мар ко вић“ из Ни ша)
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узетничкојиницијативимладих,
у шестом конкурсном циклусу
презентације је употпунило из
лагање представника удружења
SEEICT,каопартнеракомпаније
напољупредузетништвауобла
стиИКТ.

Циљ конкурса је јачање тим
скогдухаисарадњемеђуучени
цима који у периоду после пре
зентација,наконкурспријављују
својеидеје,акаснијеиготовеап
ликације. Према пропозицијама
конкурса,приликомодлучивања,

bija, during the sixth competition
cycle, the presentations are accom
paniedwithlecturesgivenbyrepre
sentativesoftheSEEICTassociation
and the Company’s partners in the
fieldofICTentrepreneurship.

The competition aims to boost
teamspiritandcooperationamong
theparticipantswho,afterthepre
sentations,applytheirideasandla
ter on, even finished applications.
Accordingtothecompetitionterms,
when reaching a decision, the jury
valuestheidea,solutioncomplexity

“We are thankful to Telekom Srbija for encouraging young people to deal 
with this type of programming and for staging a competition at which we 
were able to obtain skills and expertise with a true use value. This is also 
an ideal opportunity to socialize, and share ideas and experiences with 
other participants.” 

(The winners of the fifth mts app competition, Anđela, Dušan and  
Stefan, students of the Svetozar Marković Secondary School of Niš)
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жири вреднује идеју, комплек
сност решења – начин реали
зације, самосталност у изради,
функционалност и општи ути
сак,аукатегоријизаспецијалну
награду„Снагаиновације–Игор
Осмокровић“,ипосебноизраже
нуиновативност.

Важанмотив за ученике сва
како представљају награде –
паметни мобилни телефони и
таблети,атимученикачијаапли
кација буде најуспешнија према
постављеним критеријумима,
односипобедунаконкурсуидо
бијаприликудапосетиСветски
конгрес мобилне телефоније у
Барселони.

Оуспехуmts app кон кур саго
воре све већа заинтересованост
ученика, број од 68 апликација
које су до садапрезентованена
конкурсу, као и чињеница да је
конкурскаопримердобрепрак
сепредстављеннасајтуевропске
организацијеCSREurope.

– the method of implementation,
independentdevelopment,functio
nalityandgeneralimpression,whi
leinthecategoryfortheStrength of 
Innovation – Igor Osmokrović spe
cial award, it takes into account
particularly expressed innovative
ness,too.

Awardsaremostcertainlyanim
portantincentivefortheparticipants
andtheyincludesmartphonesand
tablets.Theteamwhoseapplication
is pronounced best in accordance
withthecriteriawillbethewinners
ofthecompetitionandwillbepre
sentedwithanopportunitytovisit
theMobileWorldCongressinBar
celona.

That the mts app competition is
asuccessistestifiedtobyagreater
interestofstudents,68applications
thathavebeenpresentedatthecom
petitionsofar,andthefactthatthe
competitionasanexampleofgood
practiceisfeaturedonthewebsiteof
theCSREuropeOrganization.
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„Бираш како комуницираш“,
друштвено одговорна кам

пања „Телекома Србија“ чији је
циљедукацијаграђанаоизворима
електромагнентог зрачења, наста
вљенајеедукативнимактивности
манамењенимсредњошколцимаи
студентима као напредним кори
сницимамобилнихтелефона.

НаАкадемијимодерногменаџ
мента, коју организује студентска
организација ESTIEM са београд
ског Факултета организационих
наука,заинтересованимстуденти
мадатисусаветиотомекакодасе
штомањеизлажузрачењумобил
нетелефоније.Ово јеуједнобила
иприлика да сепредставе резул

Choose How to Communicate,a
sociallyresponsiblecampaign

ofTelekomSrbijawhich is aimed
at informing the citizens of the
sourcesofelectromagneticradia
tion, continued with educational
activities intended for secondary
school anduniversity students, as
well as advanced users ofmobile
handsets.

AttheModernManagementAca
demy organized by the ESTIEM
Student Organization of the Fac
ultyofOrganizationalSciencesof
Belgrade, the students were ad
visedonhowtoleastexposethem
selves tomobile phone radiation.
Atthesametime,thiswasanop

Од го вор но о зра че њу мо бил не те ле фо ни јe
Responsible Campaign on Mobile Telephony Radiation

„По што се ми на ла зи мо не по сред но у окру же њу мо бил ног те ле фо на, 
мно го смо че шће из ло же ни ње го вом зра че њу и за то же ли мо мла дим 
љу ди ма да об ја сни мо основ не пој мо ве елек тро маг нет ног зра че ња и 
шта они мо гу да ура де да сма ње соп стве ну из ло же ност.“ 

(Мла ден Ко при ви ца, Елек тро тех нич ки фа кул тет у Бе о гра ду)
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татинаучногпројекта„Lexnet“који
је дао научну базу овом друштве
но одговорном пројекту. Стручне
мотиве за покретање кампање из
ложила је Милица Поповић, шеф
Службезапланирањемреже„Теле
комаСрбија“.

Још једно предавање намењено
младимаодржанојеубеоградском
Студентском културном центру,
гдесустудентииђациразличитих
образовних профила имали при
ликедачујусвештоихинтересује
омобилнојмрежиодМладенаКо
привице са Електротехничкогфа
култета у Београду. ЕТФ је, поред
ресорног Министарства тргови

portunitytopresentthefindings
of the Lexnet scientific project
which had served as a scientific
basisforthissociallyresponsible
project.Theprofessional reasons
forlaunchingthecampaignwere
set out by Milica Popović, the
headofTelekomSrbija’sNetwork
PlanningSection.

Yetanotherlectureintendedfor
youngpeoplewasheldattheBel
gradeStudents’Centrewherestu
dentsandpupilsofdifferentvoca
tionalprofileshadanopportunity
tolearneverythingaboutthemo
bilenetworktheywereinterested
in fromMladenKoprivicaof the
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не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја, 
парт нер ком па ни ји „Те ле ком Ср
би ја“ у овом про јек ту.

Све ин фор ма ци је о зра че њу 
мо бил не те ле фо ни је мо гу се на
ћи на сај ту кам па ње „Би раш ка ко 
ко му ни ци раш“ (www.ka ko ko mu
ni ci ras.rs), као и на дру штве ним 
мре жа ма, где су по ста вље ни и ин
те ре сант ни ви део са др жа ји и ан
ке те у ве зи са овом те мом.

Faculty of Electrical Engineering in 
Belgrade which, besides the compe
tent Ministry of trade, tourism and 
telecommunications, was Telekom 
Srbija’s partner in this project.

All information about mobile te
lephony radiation may be obtained 
from the Company website www.
kakokomuniciras.rs and social net
works featuring interesting video 
clips and topicrelated surveys.

“Since we are in the immediate environment of a mobile handset, we are 
more often exposed to its radiation and therefore we wish to explain to 
young people the basic facts about electro-magnetic radiation and what 
they can do to reduce own exposure.” 

(Mladen Koprivica, the Faculty of Electrical Engineering in Belgrade)
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Уоквиру програма сарадње
UNICEFа и Министарства

здравља, посвећеног унапређењу
развоја деце у раном детињству,
„Телеком Србија“ је донирао ди
дактичке материјале развојним
саветовалиштима домова здра
вља у Суботици, Сремској Ми
тровици и Крушевцу. Комплети
садрже по 32 елемента која ће
педијатри, психолози, логопеди,
дефектолози и други здравстве
нираднициисарадницимоћида
користезапроверавањеистиму
лисањеодређенихвештинадечјег
развоја.

In the framework of cooperation
betweenUNICEFandtheHealth

CareMinistry devoted to the pro
motionofchildren’sdevelopmentin
earlychildhood,TelekomSrbijapre
sentedthedevelopmentcounselling
centresof theHealthCareCentres
in the towns of Subotica, Sremska
Mitrovica and Kruševac with di
dactic materials. The sets include
32 elementswhichwill beusedby
paediatricians,psychologists,speech
therapists, defectologists and oth
er health professionals to test and
stimulatecertainskills inchildren’s
development.

„Те ле ком Ср би ја“ и UNI CEF нај мла ђи ма
Telekom Srbija and UNICEF to Children

„‘Те ле ком Ср би ја’ је зна ча јан парт нер UNI CEFа у Ср би ји. Као је дан  
од ли де ра те ле ко му ни ка ци о не ин ду стри је, ‘Те ле ком Ср би ја’ по др жа ва  
стра те шке про гра ме ко је спро во ди мо и исто вре ме но омо гу ћа ва  
ино ва тив на ре ше ња ко ја до при но се по спе ши ва њу кул ту ре ре дов ног  
да ва ња, кроз јед но став не и ефи ка сне услу ге по пут сла ња SMS по ру ке  
у ко рист де це.“ 

(Mic hel Sa intLot, ди рек тор UNI CEFа у Ср би ји)
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Дидактички материјали пред
стављајусвојеврсносредствопро
цене, јер помажу здравственим
радницима да установе степени
подстакну даљи развој различи
тихвештинакоддетета.

УнапређујућисарадњусаUNI
CEFом, „Телеком Србија“ је ак
тивирао хуманитарни SMS број
9656запомоћиподршкупрогра
мимакојеUNICEFспроводиуна
шојземљи.Кориснициmtsмреже
могупутемSMSпорукедаодреде

The didactic supplies represent
a veritable means of assessment
because they can help health pro
fessionalstoestablishadegreeofde
velopment and encourage further
development of different skills in
children.

Promoting its cooperation with
UNICEF, Telekom Srbija activated
a relief SMS number – 9656, with
theaimofassistingandsupporting
the programmes implemented by
UNICEFinthiscountry.InanSMS,

“Telekom Srbija is an important partner of UNICEF in Serbia. As one of 
the leaders in the telecommunications industry, Telekom Srbija upholds the 
strategic programmes which we implement and at the same time, ensures 
innovative solutions which contribute to promoting the culture of regular 
donations through a single and efficient service like sending an SMS for the 
benefit of children.” 

(UNICEF Director in Serbia, Michel SaintLot) 



39

износод100или200динаракоји
ћесесвакогамесецасањиховог
рачуна аутоматски преусмера
ватинарачунканцеларијеUNI
CEFа у Србији, уз могућност
да се у сваком моменту одјаве
са сервиса бесплатном SMS по
руком.

Наовајначин,кориснициmts
мреже постају чланови Клуба
пријатеља UNICEFа, заједнице
редовнихдонатора.Тузаједницу
повезује посвећеност унапређе
њуусловазарастиразвојдеце
уСрбији, каои другимпрогра
мимакојеоваорганизацијаовде
спроводиуциљуквалитетноги
инклузивног образовања, одго
варајуће социјалне заштите, те
социјалног укључивања марги
нализованедецеиадолесцената.

usersofthemtsnetworkmayoptfor
anamount–either100or200dinars,
which is to be automatically drawn
eachmonth from their account and
transferred to the account of the
UNICEF Office in Serbia; it is also
possibletounregisterfortheservice
bysendingafreeSMS.

In this manner, users of the mts
network become members of the
UNICEFFriends’Club, the commun
ityofregularsponsorsconnectedby
their commitment to improve the
conditions for the growing up and
developmentofchildreninSerbiaand
to other programmes implemented
bytheorganizationinSerbiaforthe
purpose of ensuring higher quality
andinclusiveeducation,adequateso
cialwelfareandsocialinclusionofmar
ginalizedchildrenandadolescents.
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Каоодговоранпартнер зајед
нице, „Телеком Србија“ по

клањапосебнупажњупројекти
маукојимамладииобразовање
заузимајукључноместо.Када је
речоформалномобразовању,у
великомбројуосновнихисред
њихшкола у Србији унапређен
јенаставнипроцесистворенису
бољи услови за усвајање и раз
војзнањатимештојекомпанија
помогла набавку рачунара и IT
опреме.

Током2016.настављенаједу
гогодишња сарадња „Телекома
Србија“ и Математичке гимна
зијеуБеограду,школеодпосеб
ног националног значаја. Поред
учешћаученикагимназијеуmts
appконкурсу,сарадњасеогледа
иуподршцизаучешћеученика
на међународним такмичењима
изматематике,физикеиинфор
матике. На тај начин долази до

Asaresponsiblepartnerofthecom
munity,TelekomSrbijapaysspe

cial attention to projects in which
youthandeducationhaveakeyplace.
When it comes to formal education,
theeducationalprocesshasbeen im
proved ina largenumberofelemen
tary and secondary schools in Serbia
and conditions have been created
for the adoption anddevelopmentof
knowledge by purchasing computers
and IT equipment with the help of
TelekomSrbija.

In 2016, Telekom Srbija continued
its longterm cooperation with the
MathematicalHighSchool inBelgra
de, a school of special national im
portance.Apart fromparticipationof
the school’s students in the mts app
competition, this cooperation is also
reflectedinthecompany’ssupportfor
the students’ transportandparticipa
tion in international competitions in
thesphereofmathematics,physicsand

Мла ди и обра зо ва ње
Youth and Education
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повезивања младих талената из
Србије са талентима из других
земаља, омогућено је праћење
светских научних достигнућа,
штозакрајњициљимаподиза
ње квалитета образовања. Са
радњом„ТелекомаСрбија“иМа
тематичке гимназије дефинисан
јесавремениприступприпрема
маиодласкуучениканамеђуна
роднатакмичења,накојимаони
постајуправиамбасадоризнања
и достојно представљају своју
земљууиностранству.Ученици
Математичке гимназије имали
су прилику да у 2016. учествују
нанеколикомеђународнихтак
мичења–натурниру„KAMAC
hallenge“уПерму,наОтвореном
првенству у програмирању Ре
публикеТатарстануРусији,као
инаЖаутиковскојолимпијадиу
Казахстану.

Компанија „Телеком Србија“
помогла јеиодржавањелетњих
математичкихкамповауШапцу
иуТулбикодПожаревца,којису
билиотворенизамладеталенте
напољуматематике.

IT.Inthisway,youngtalentsfromSer
biaconnectwithtalentedyoungpeo
plefromothercountriesandbecome
acquainted with scientific achieve
ments in theworld,whicheventually
leadstohigherqualityeducation.The
cooperation between Telekom Srbija
and the Mathematical High School
hasdefinedamodernapproachtothe
preparation andparticipation of stu
dentsininternationalcompetitionsat
whichtheybecometrueambassadors
ofknowledgeandhonorablyrepresent
their country abroad. Thanks to the
supportofTelekomSrbija,thestudents
oftheMathematicalHighSchoolhad
the chance to participate in several
international competitions in 2016 –
at the KAMAChallenge tournament
inPermandtheOpenProgramming
ChampionshipoftheRepublicofTa
tarstaninRussia,andattheZhautykov
OlympicsinKazakhstan.

Thesummermathematicalcamps
inŠabacand in thevillageofTulba
nearPožarevacwereonceagainopen
for young talents in the sphere of
mathematics, thanks to the support
ofTelekomSrbija.
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Међу приоритетима у дру
штвеној одговорности „Те

лекомаСрбија“, поред улагања у
формалнообразовање,издвајасе
и улагање у неформалне видове
образовања.Младииобразовани
људи представљају веома важну
карикуунапреткудруштва.Има
јући то у виду,„ТелекомСрбија“
настојидаподржиорганизацијеи
пројектекојиделеистеовевред
ностииомогућавајуученицимаи
студентимадалакшеиуспешни
јестичузнањеиискуствокојеће
им касније користити у развоју
каријере.

Усарадњисастудентскиморга
низацијама„ТелекомСрбија“има
дугогодишњупраксу.Током2016.
годинеподржали смоодржавање
двавеликадогађајастудентскеор
ганизацијеESTIEMсабеоградског
ФОНа–CaseStudyShowиАка
демију модерног менаџмента. У

Apart from investment in for
maleducation,oneofthepri

oritiesinthesocialresponsibilityof
Telekom Srbija is also investment
intheinformalformsofeducation.
Young and educated people are a
veryimportantlinkintheprogress
ofsocietyandhavingthatinmind,
wearetryingtosupporttheorgani
zationsandprojects that share the
same values and allow pupils and
students to more easily and suc
cessfully acquire knowledge and
experiencethattheywillfinduseful
laterintheircareer.

Telekom Srbija has had a long
term practice in cooperation with
student organizations. In 2016, we
supported the holding of two big
events initiated by the student or
ganizationESTIEMfromBelgrade’s
FacultyofOrganizational Sciences
–Case Study Show and theMod
ern Management Academy. Com

По др шка не фор мал ном обра зо ва њу
Support to Informal Education
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припремииреализацијипредава
ња, у оквиру семинара, учествују
изапослениукомпанији.Настоје
да студентима пренесу искуства
ипраксуизпословногокружења,
омогућавајућиимнатајначинда
себољеприпремезабудућезапо
слењеирадукомпанијама.Узпо
дршку„ТелекомаСрбија“одржана
јеиконференцијалокалнеканце

panyemployeesparticipatedinthe
preparation and implementation
oflectureswithintheseminar,and
triedtopassontheexperiencesand
practices fromabusinessenviron
menttostudents inordertoallow
themtobetterpreparefortheirfu
turejobsandworkinthecorporate
sector.WiththesupportofTelekom
Srbija, a local ESTIEM conference

„Са рад њу са ком па ни јом ‘Те ле ком Ср би ја’ оце ни ла бих као од лич ну. 
 По ред чи ње ни це да је ‘Те ле ком Ср би ја’ по др жао ве ћи број на ших 
про је ка та, од из у зет ног је зна ча ја на ша од лич на ко му ни ка ци ја. 
Сма трам да је то кључ на ше ду го го ди шње са рад ње. За јед нич ким 
уче шћем у раз ли чи тим про јек ти ма пру жа мо мо гућ ност  
сту ден ти ма да чу ју за ни мљи ва ис ку ства и ми шље ња, на у че не што 
но во, опро ба ју се у ре ша ва њу раз ли чи тих про бле ма из прак се.  
Ве ру јем да ‘Те ле ком Ср би ја’, као во де ћа те ле ко му ни ка ци о на  
ком па ни ја у зе мљи, мо же мно го то га да по ну ди на шим сту ден ти ма.“ 

(Кри сти на Ора вец, Ко ор ди на тор ти ма  
за од но се са ком па ни ја ма, ESTI EM)
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ларије ESTIEMа у Новом Саду,
накојојсупредстављенирезулта
тииплановирадаовогудружења.

Као додатни подстицај учени
цима и студентима из главног
градакојисеистичуунаучноми
стваралачком раду,„ТелекомСр
бија“ је подржао активности Ре
гионалног центра за таленте из
Београда.Уоквирудугогодишње
сарадње са организацијом „До
стигнућа младих“ која развија

washeldinNoviSad,wheretheas
sociationpresentedtheirresultsand
futureplans.

As an additional incentive to
pupils and students from the capi
tal,whostandout intheirscientific
and creative work, Telekom Srbija
supported the activities of the Re
gionalTalentCenterfromBelgrade.
In 2016,within its longtermcoop
erationwiththeYouthAchievement
Center that develops student entre

“I would describe our cooperation with Telekom Srbija as excellent. 
Apart from the fact that Telekom Srbija has supported a large number 
of our projects, the fact that we have excellent communication is very 
important and I think this is the key to our longterm cooperation. By 
joint participation in our various projects we offer students the possibility 
to hear interesting experiences, opinions, learn something new and try to 
resolve various problems in practice. I believe that Telekom Srbija, as the 
telecommunications leader in the country can offer a lot to our students.” 

(Kristina Oravec, team coordinator for corporate relations, ESTIEM)
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ученичкопредузетништво, током
2016. захваљујући подршци „Те
лекомаСрбија“одржанојеуБео
градувеликонационалнофинале
програма„Пословниизазов“.Како
бисескренулапажњајавностина
значајзаштитеживотнесрединеи
јавностедуковалаотоме,усарад
њисаЦентромзапопуларизацију
наукеизКладоваорганизованаје
Мала школа екологије. Омогуће
но јеиоснивањееколошкеради
онице у Бору, Брестовцу, Доњем
Милановцу,каоикампауБољев
цунамењеногпромоцијиздравих
стилова живота за децу и младе
безродитељскогстарања.

preneurship, a great national finals
of the Business Challenge program
was held in Belgrade thanks to the
supportofTelekomSrbija. Inorder
to drawpublic attention to the im
portance of the protection of the
environmentandeducatethepublic
regardingthistopic,thecompany,in
cooperationwiththeSciencePopu
larizationCenter fromKladovo,or
ganized an ecology workshop and
enabledtheestablishmentofecology
workshops in Bor, Brestovac, Donji
Milanovac, and a camp in Bolje
vac, intended for the promotion of
healthy life styles for children and
youthwithoutparentalcare.
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Компанија„ТелекомСрбија“ је
утоку2016. годинеомогући

ла реализацију обавезне стручне
праксе за 118 студената са Уни
верзитета уБеоградуи више ви
сокообразовних установа, ства
рајућиимначиндастекнурадно
искуство у реалним пословним
условима.

„Телеком Србија“ и Центар за
развој каријере Универзитета у
Београдувећтригодинеорганизу
јуконкурсзаобављањестручних
пракси.Токоммартазаобављање
праксепријавилосе115кандида
та, а највише пријава пристигло
је са Факултета организационих
наука,Електротехничког,Економ
ског, Саобраћајног и Факултета
политичких наука. Одабрани су
студенти који су до краја годи
необављалипраксуукомпанији.
Отварањенаредногконкурсаоче
кујесепочетком2017.године.

In2016,theTelekomSrbijacom
panymadeitpossiblefor118stu

dents of Belgrade University and
several higher education institu
tionstoperformmandatoryintern
ship, offering them the possibility
toacquireworkexperienceinareal
businessenvironment.

Telekom Srbija and the Career
Development Center of Belgrade
University have organized a com
petition for performing internship
for the last three years. InMarch,
115 candidates applied for an in
ternship, while most applications
arrivedfromtheFacultyofOrgani
zational Sciences, the Faculty of
Electrical Engineering, the Faculty
ofEconomics,theFacultyofTrans
portandtheFacultyofPoliticalSci
ences.Uponacompletedselection,
theshortlistedstudentsdidintern
shipsinthecompanyuntiltheend
oftheyear.Thenextcompetitionis

Сту ден ти на струч ној прак си
Student Internships
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Такође,наосновуУговораоса
радњи,утоку2016.годинеомогу
ћенајереализацијастручнепрак
се за 15 студената Високешколе
електротехнике и рачунарства и
20студенатаВисокешколестру
ковнихстудијазаинформационе
икомуникационетехнологије.

У току 2017. године у плану
је реализација пројекта пла ће не 
лет ње прак се, усарадњисаФон
домзамладеталентеМинистар
стваомладинеиспорта.

expectedtobeheldatthebeginning
of2017.

Also,basedonanAgreementon
Cooperation, in 2016, internships
wereprovidedfor15studentsofthe
College of Electrical Engineering
and 20 students of the Vocational
School of Information and Com
municationTechnologies.

In 2017, it is planned to imple
ment the project of paid summer 
internship in cooperation with the
MinistryofYouthandSport.
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Настављајући традицију ула
гањауздравство,компанија

„ТелекомСрбија“придружиласе
акцији„Срцезадецу“„Блицфон
дације“идониралатриапаратаза
ранодијагностиковањеоштећења
слуха код новорођенчади, за по
родилиште у Клиничком центру
„Војводина“,каоионимауКрагу
јевцу и Аранђеловцу. Претходне
годинетајапаратјеобезбеђенза
породилиште Опште болнице у
Суботици,такодајеподршкаак
цији „Блиц фондације“ наставак
активности компаније са циљем
дасенајмлађимпацијентимаши

Continuing the tradition of in
vestmentinhealthcare,theTe

lekom Srbija company joined the
campaign launchedbytheBlicFo
undation–Heart for theChildren,
and donated three instruments for
anearlydiagnosisofimpairedhea
ring in newborns for maternity
hospitals within the Clinical Cent
ers of Vojvodina, Kragujevac and
Aranđelovac. In2015, thesame in
strumentwasprovidedforthebirth
center of the General Hospital in
Subotica,sothatsupportfortheBlic
Foundationcampaignisthecontin
uationofcompanyactivitiesaimed

Ула га ње у здрав ство и со ци јал ну за шти ту
Investment in Health Care and Social Protection

„Оно де те ко је не мо же да чу је и да го во ри не мо же да има нор мал но 
и здра во де тињ ство. За то смо ми ов де да по кре не мо ак ци ју и да 
по мог не мо јав но сти да раз у ме да овај про блем је сте ве ли ки и да је 
ре шив. Ком па ни ја ‘Те ле ком Ср би ја’ пре по зна ла је зна чај по кре та ња 
јед не ова кве вр сте са рад ње и же ле ла бих да им из ра зим  
за хвал ност на то ме.“ 

(Је ле на Дра ку лић Пе тро вић, упра ви тељ „Блиц фон да ци је“)
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ромСрбијеомогућинеопходнаи
квалитетназдравственанега.

Донације за набавку неопход
них медицинских средстава, оп
реме и побољшање услова ра
да омогућене су великом броју
здравствених установа, међу ко
јима су Специјална болница за
цереброваскуларнеболести„Све
тиСава“,Институтзаонкологију
ирадиологијуСрбије,Општабол
ница у Ћуприји, Општа болни
ца„СтефанВисоки“ уСмедерев
ској Паланци, домови здравља у
Крагујевцу,Сопоту,Петровцуна
Млави,Баточини... Националном
удружењу родитеља деце оболе
леодрака(НУРДОР)уплаћенаје
донација запокривањеделатро
шкова изградње новог хемато
онколошкогодељењанаКлиници
задечјеинтернеболестиуНишу.
Традиционално, подржане су и
активностиЦентразапалијатив
нозбрињавањеипалијативнуме
дицину„BELhospice“.

Иу2016.компанија јеомогу
ћилаодлазакнарехабилитацију
деце лечене од карцинома, пре
ко Хуманитарне организације
„Пријатељуневољи“,каоилето
вањештићеницимаДомазадецу

at allowing the youngest patients
throughoutSerbiatogettheneces
saryandqualityhealthcare.

Donations for the procurement
of necessary medical instruments
and equipment and the improve
ment of working conditions were
grantedtoalargenumberofhealth
care institutions, including the St.
Sava Special Hospital for Cerebral
andVascular Diseases, the Serbian
Oncology and Radiology Institute,
theGeneralHospitalinĆuprija,the
GeneralHospitalStefanVisokifrom
SmederevskaPalankaandtheHealth
CareCenters inKragujevac, Sopot,
Petrovac na Mlavi and Batočina.
TheNationalAssociationofCancer
Stricken Children (NURDOR) was
granted a donation to cover a part
of the expenses for building a new
hematooncological ward at the
Clinic for Children’s Internal Dis
eases inNiš, and the companyalso
traditionallysupportedtheactivities
oftheCenterforPalliativeCareand
MedicineBelhospice.

Once again, in 2016, the com
panymade it possible for children
treatedforcancertoundergoreha
bilitationthroughthehumanitarian
organization“Friend inNeed”, and

“The child who cannot hear or speak is denied a normal and healthy 
childhood. This is why we are here – to launch a campaign and help the 
public understand that this is a big problem but it can be solved. The 
Telekom Srbija company has recognized the importance of starting this 
kind of cooperation and I would like to thank them for that.” 

(Jelena Drakulić Petrović, the director of the Blic Foundation)
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иомладину„ДушкоРадовић“из
Ниша,Домазадецуиомладину
ометенууразвоју„Ветерник“из
НовогСадаи„СОСДечјегсела“
изКраљева.Узподршку„Телеко
ма Србија“ покренута је„Инфо
линија за родитеље деце са по
себнимпотребама“,којајесуили
ће тек бити укључена у инклу
зивно образовање, као и„Роди
тељскалинија“,прекокојероди
тељимогудадобијусаветекако
дарешенедоумицеоваспитава
њудеце.

allowedtheinmatesoftheChildren
andYouthHome“DuškoRadović”
fromNiš,theDisabledChildrenand
YouthHome“Veternik” fromNovi
Sadand theSOSChildren’sVillage
fromKraljevotogoonsummerhol
iday.With the support of Telekom
Srbija it was possible to launch an
InfoLinefortheparentsofdisabled
childrenwhohavebeen,orwillbe
includedininclusiveeducation,and
a Parent Line, through which par
entscangetadviceonhowtoraise
theirchildren.
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Хуманитарно удружење запо
слених у компанији„Телеком

Србија“ под називом „Од срца“
постоји дуги низ година и пр
венствено се бави добровољним
давалаштвом крви, али је његов
делокруг проширен и на друге
активностикојесетичуширеза
једнице: обезбеђивање социјалне
помоћиугроженима,децибезро
дитељаидостављањехуманитар
непомоћиуванреднимситуаци
јама.Овомхуманитарноммрежом
повезанојевишеод1.000чланова
који су активни у подизању све
сти о значају давалаштва крви и
донорстваоргана,каоиуочувању
животнесредине.

Током 2016. године, сакупљено
је1.600 јединицакрвиу22места
уСрбији:Пожаревцу,Шапцу,Бе
ограду, Врању, Крагујевцу, Буја
новцу,Панчеву,Суботици,Ужицу,
Нишу, Чачку, Јастрепцу, Кривој

The humanitarian association
of employees in theTelekom

Srbija company called“From the
Heart”hasbeenactiveforanum
berofyears inthesphereofvol
untaryblooddonations,butithas
extendeditsscopetootheractivi
ties regarding wider community:
providing social benefits to vul
nerable people, children without
parentsandthesupplyofhumani
tarian aid in emergency situa
tions.Thishumanitariannetwork
hasover1,000memberswhoare
activeinraisingawarenessonthe
importanceofblooddonation,or
gan donation and environmental
protection.

In2016,1,600bloodunitswere
collected in 22 towns in Serbia:
Požarevac,Šabac,Belgrade,Vranje,
Kragujevac, Bujanovac, Pančevo,
Subotica, Užice, Niš, Čačak, Jas
trebac, Kriva Feja,VladičinHan,

Све ра ди мо ОД СР ЦА
We Do Everything FROM THE HEART
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Феји, Владичином Хану, Содер
цима,Пироту,Прешеву, Зајечару,
Крушевцу,Тополи,НовомПазару
иБору,усарадњисаИнститутом
затрансфузијукрвиСрбије,ВМА,
локалним трансфузиолошким
службама, државним институци
јамаидругимпредузећима.

Удружење запослених „Од ср
ца“ са поносом обавља своју ху
манитарнуделатностверујућида
његоводеловањедоприносијача
њухуманихвезаудруштву.

Soderci, Pirot, Preševo, Zaječar,
Kruševac,Topola,NoviPazarand
Bor, in cooperationwith the Ser
bian Blood Transfusion Institute,
the Military Medical Academy,
local blood transfusion services,
state institutions and other com
panies.

Theemployees’association“From
theHeart” isproudof itshumani
tarian activities and believes such
activities help strengthen humane
connectionswithinasociety.
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Собзиромнатодајенеговање
правих вредности у култу

риодистинскогзначајазаиден
титет једног народа, „Телеком
Србија“ као велика национална
компанијанастојидадазначајан
допринос заједници у тој обла
сти.Свакегодинетрудимоседа
обогатимо и повећамо фондове
библиотека,пасмотакоу2016.за
дванаестшкола уСрбији, укљу
чујућиидвенаКосовуиМетохи
ји,обезбедилииздањапримерена
основношколскомузрасту.Књи
ге домаћих и светских писаца,
однајстаријих бајкииприча до
ХаријаПотера,улепшаћедетињ
ствомалишанимаширомСрби
је. Најмлађима, као и оним ста
ријима,скренулисмопажњудаје
неопходнодаводерачунаосвом
језику и традицији кроз актив
ностиуоквирупројекта„Негуј

Given that fostering true valu
esincultureisofessentialim

portance for the identity of a na
tion, Telekom Srbija, as a big na
tionalcompany,istryingtomakea
significantcontributiontothecom
munity in this sphere. Each year
we try to enrich and increase the
libraries’funds,soin2016,wepro
vidededitionsadjusted tochildren
ofelementaryschoolagefortwelve
schools in Serbia, including two
schools in Kosovo and Metohija.
The books by domestic andworld
writers,fromveryoldfairytalesand
stories toHarry Potter books, will
help make the childhood of kids
throughout Serbia more beautiful.
Wedrewthechildren’sattentionto
thefactthattheyneededtotakecare
oftheirownlanguageandtradition,
through activities within the Fos
ter the Serbian Language project,

По др шка про јек ти ма из обла сти кул ту ре
Support to Cultural Projects
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мо срп ски је зик“, ко ји ком па ни ја 
по др жа ва дру гу го ди ну за ре дом.

На ста ви ли смо по др шку број
ним тра ди ци о нал ним ма ни фе
ста ци ја ма, по пут „Ну ши ће вих да  
на“, Глу мач ких све ча но сти „Ми  
ли во је Жи ва но вић“, Зма је  вих 
деч  јих ига ра, Де чи јег ок то барског 
са ло на... Кња жевскосрп ски те а
тар из Кра гу јев ца до де лио нам је 
Ме да љон са ли ком Јо а ки ма Ву ји
ћа за по др шку уна пре ђе њу ра да 

which the company has supported 
for a second year in a row.

We continued to support numer
ous traditional events, such as Nušić 
Days, the Milivoje Živanović theater 
festival, Zmaj Children Games, Chil
dren’s October Salon and others. The 
Serbian Court Theater from Kragu
jevac awarded Telekom Srbija with a 
Medallion featuring Joakim Vujić for 
its support to improving the work of 
the oldest theater in Serbia, while a 
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њураданајстаријегпозориштау
Србији,аПлакетазаизванредне
заслуге у програмској делатно
стиурученајенашојкомпанији
на 138. годишњицу Коларчеве
задужбине.Заскородведецени
је, колико траје сарадња са том
институцијом, компанија „Те
леком Србија“ подржала је сто
концерата из циклуса „Велика
нимузичкесцене“,двеконцерт
несезонециклуса„Коларац,твој
светмузике“,каоимногедруге
свечаности које је Задужбина
организовала. Поред тога, Ко
ларац и „Телеком Србија“ су
заједнички радили на програ
му„КуцкуцКоларац – како се
правимузика“ чији је циљ био
да,крозорганизовањеразличи
тих културних манифестација
поСрбији, културне вредности
приближинајмлађојпублици.

„Телеком Србија“ с великим
поносомистичеиподршкуизло

Plaquette for an extraordinary con
tribution to the program activity
of IlijaM.Kolarac Endowmentwas
grantedtothecompanyonthe138th
anniversary of this institution.Dur
inganalmost20yearlongcoopera
tion ofTelekomSrbijawith this in
stitution,thecompanyhassupported
onehundredconcertsfromtheGreat
MusicPerformerscycle,twoconcert
seasonsofthe“KolaracYourWorldof
Music”cycleandmanyotherevents
thatKolaracEndowmenthasorgan
ized.Apartfromthis,KolaracandTel
ekomSrbija have jointlyworkedon
theprogram“KnockKnockKolarac
–HowWeMakeMusic”,withanaim
to make the youngest audience in
Serbia familiar with cultural values
byorganizingvariousculturalevents
throughoutthecountry.

Telekom Srbija is very proud of
itssupportfortheexhibitionentitled
“Pupin – from Physical to Spiritual
Reality”.Duetoagreatinterestofthe
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жби„Пупин–одфизичкедоду
ховне реалности“. Због великог
интересовања публике, трајање
изложбеједвапутапродужава
но.Захваљујућиупотребисавре
менихтехнологијаипроширене
стварности,таизложбапомери
лајеграницеусрпскојмузеоло
гији.Одотварања,24.септембра
2015, до 1. новембра 2016. посе
тилојујескоро74.000људи,аор
ганизованојевишеод533струч
на вођења за ученике основних
и средњих школа, те домаће и
иностране студенте. Бесплатна
стручнавођењаорганизованасу
изагрупеЦентразадневнибо
равакдецеометенеуразвоју,де
цуизСвратишта,колпортереча
сописаЛи це у ли це,МНРО„Дечје
срце“, МНРО у Бајиној Башти,
Удружења особа са оштећеним
видом,дневнеболнице„ЛазаЛа
заревић“ и дневне психијатриј
скеболницеприВМА.

publictheexhibitionhasbeenextend
edtwice.Sinceitsopeningon24Sep
tember2015until1November2016,
the exhibition, which, thanks to the
useofmoderntechnologiesandaug
mentedreality,markedabreakthrough
in Serbianmuseology,was visited by
almost74,000people,andmore than
533 guided tours were organized for
pupils and students of elementary
schools,highschoolsanduniversities,
aswellasstudents fromabroad.Free
guided tourswere also organized for
groupsofchildrenfromtheDayCare
CenterforDisabledChildren,children
fromtheShelter,streetvendorsofthe
Liceulicehomelessmagazine, thehu
manitarian organization formentally
challenged persons Children’s Heart,
theBajinaBaštaorganizationformen
tallychallengedpersons,theAssocia
tion of Visually Challenged Persons,
the Laza Lazarević day hospital and
thedaypsychiatrichospitalwithinthe
MilitaryMedicalAcademy.
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Као одговорна компанија, на
стојимо да упоредо са улага

њем у образовање младе генера
ције, у сарадњи са партнерима и
правилно усмереним акцијама,
допринесемоиразвоју спортског
духа и fair playа међу младима.
Споносомистичемодасмоком
панија која је на самом почетку
рада Покрета за женску кошар
ку „Марина Маљковић“ препо
знала његов квалитет и посвеће
ностшколикошаркезадевојчице
основношколског узраста. У са
радњи санашомкомпанијом, де
војчицамајеомогућенодапотпу
но бесплатно тренирају кошарку
по програму Марине Маљковић,
да негују добар однос са друга
рицама и тренерима, али и да се
припремају за исто тако важну
„школуживота“ која је предњи
ма. Тренинзи Покрета за женску
кошарку прилагођени су узрасту

Asaresponsiblecompany,weare
notonlyinvestingintheedu

cationoftheyounggeneration,but
wearealso,incooperationwithour
partnersandbylaunchingtargeted
campaigns, trying to contribute to
thedevelopmentofsportspiritand
fairplayamongouryouth.Weare
proudtosaythatattheverybegin
ningoftheprojectentitled“Wom
en’sBasketballMovement–Marina
Maljković” our company recogni
zedthequalityandcommitmentto
abasketballschoolforgirlsofele
mentaryschoolage.Incooperation
withourcompany,itwasmadepos
sibleforgirlstogetfreebasketball
training according to theprogram
ofMarinaMaljković,fosteragood
relationshipwith their friendsand
coachesandpreparefortheequal
ly important “school of life” that
awaits them. The training classes
of theWomen’s Basketball Move

Спорт и мла ди
Sport and Youth
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девојчицаиодржавају сеу седам
школауБеограду,каоиугимна
зијиуПожаревцу.Бројдевојчица
које се прикључују тренинзима
Покретасталнорасте,што је још
један доказ да је партнерство на
правом путу и учвршћује зајед
ничкоопредељењеопотребиула
гања у неговање здравих живот
нихнавикаибављењеспортом.

У оквируКупа Радивоја Кора
ћа,„ТелекомСрбија“организовао
јехуманитарнуакцијуукојојјеза
сваки поен постигнут на турни
ру обезбеђена донација младим
Нишлијама уизносу од три евра
у динарској противвредности.
У хали „Чаир“ одиграно је седам
утакмицанакојимајепостигнуто
укупно1.098поенаинатајначин
обезбеђена је донација у износу

ment are adjusted to the girls’ age
andtheyareheldatsevenschools
in Belgrade and a high school in
Požarevac.Thenumberofgirlswho
are joining the classes held by the
Movement is continually increas
ing,whichisanotherproofthatthe
partnership is on the right track
and that it strengthens our joint
commitmenttoinvestinthefoster
ingofhealthylifehabitsandsports.

Within the Radivoj Korać Cup,
TelekomSrbijaorganizedahuma
nitariancampaigninwhichadona
tion for the young people of Niš
worth three euros in dinar coun
tervalue was provided for each
point scored in the tournament.
Seven matches were held at the
Čair sports hall, with a total of
1,098scoredpoints,whichsecured

„‘Те ле ком Ср би ја’ по ка зу је ви сок сте пен дру штве не од го вор но сти. 
Ве о ма сам за хвал на што ра ди на то ме да од на ше за јед ни це  
на пра ви бо ље ме сто за жи вот и да на шем дру штву да до дат ни 
ква ли тет. На ши парт не ри у ‘Те ле ко му Ср би ја’ зна ју да ће у ме ни 
увек има ти при ја те ља и са рад ни ка сва ког про јек та чи ји је за да так 
ис ти ца ње пра вих људ ских вред но сти.“ 

(Ма ри на Маљ ко вић, По крет за жен ску ко шар ку)
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од3.294евра.Ученицишколако
јимаједонацијанамењенаимали
суприликудасеисамиопробају
укошаркашкимвештинама,паје
одлученодасеипоенипостигну
ти на овај начин додају броју са
званичнихмечева.Такојеукупан
износ донације достигао 4.000
евраиравномернојерасподељен
установама у Нишу – Специјал
нојшколи„Бубањ“,Установи со
цијалнезаштите„Мара“,Домуза
децу без родитељског старања
„Душко Радовић“ и Специјалној
школизаосновноисредњеобра
зовање„14.октобар“.

Треће „Спортско сабрање“
Православногспортскогдруштва
„СветаСрбија“,којеподржава„Те
лекомСрбија“,имало јекаракте
ристикевеликогпородичногоку
пљања.Крозучешћеуспортском
и забавномпрограмуокупило је

a donationworth 3,294 euros.The
studentsoftheschoolstowhichthe
donationwas granted also had the
chancetotakepartinthebasketball
matches,anditwasdecidedtoadd
theirscorestothenumberofpoints
scored in the official matches.The
total amount of the donation thus
reached4,000eurosandwasequally
distributedamongthefollowingin
stitutions inNiš  theBubanj Spe
cialSchool,theMaraSocialProtec
tionInstitution,theDuškoRadović
Children’sHome and the 14Octo
ber Special Elementary and High
School.

The Third Sports Gathering of
the Holy Serbia Orthodox Sports
Association which Telekom Srbija
supports, resembled a big family
gatheringbecausealargenumberof
childrenandtheirparentsattended
the sports and entertainment pro

“Telekom Srbija shows a high degree of social responsibility and I am 
grateful that the company is trying to turn our community into a better 
place for living and add quality to our society. Our partners in Telekom 
know that they will always have a friend in me and an associate in every 
project aimed at promoting real human values.” 

(Marina Maljković, Women’s Basketball Movement)

„Тре ће ‘Спорт ско са бра ње’ дру штва ‘Све та Ср би ја’ и ове го ди не 
успе шно је ре а ли зо ва но и по твр ди ло за што је до би ло ста тус  
ма ни фе ста ци је од по себ ног зна ча ја за Град Бе о град. Ду гу је мо  
не из мер ну за хвал ност ком па ни ји ‘Те ле ком Ср би ја’ ко ја је пр ва,  
још 2014. го ди не, по др жа ла ову ма ни фе ста ци ју по све ће ну очу ва њу 
ду хов ног и те ле сног здра вља де це и утвр ђи ва њу ин сти ту ци је  
по ро ди це ко ја је основ на ће ли ја на шег на ро да и дру штва.“ 

(Ди ми три је Сти кић, ПСД „Све та Ср би ја“) 
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велики број деце ињихових ро
дитеља.Какојеоваманифестаци
јапосвећенапресвегањима,деца
суималаприликудасеопробају
убројнимспортскимвештинама
и учествују у такмичењима која
сузањихорганизована.Овајвећ
традиционални догађај окупио
јеимноге јавнеличности, алии
великибројволонтеракојисудо
принели реализацији догађаја.
Прича о животу и делу Николе
Теслебилајеинспирацијатрећег
„Сабрања“иутомдухупредста
вљена је видеопројекција нашег
мултимедијалног пројекта „Те
слинвремеплов“.Токомдвадана
трајања,манифестацијајеокупи
лавишеод30.000децеињихових
родитеља, а посебни гости била
судецаизместаПасјаненаКосо
вуиМетохији.

gramof the event. Since the event
is primarily dedicated to children,
they had the chance to try their
hand at various sports skills and
take part in the competitions or
ganizedforthem.Theevent,which
hasalreadybecomeatradition,was
attendedbymanypublicpersonag
esandalargenumberofvolunteers
who contributed to the holding of
theevent.Thestoryabout lifeand
work ofNikola Tesla served as an
inspiration for the event, which is
why the organizers showed a vid
eo projection of Telekom Srbija’s
multimedia project, “Tesla’s Time
Machine”.The twoday long sports
games gathered more than 30,000
children and their parents, while
childrenfromthevillageofPasjane
inKosovoandMetohijawere spe
cialguestsattheevent.

“The Holy Serbia Third Sports Gathering has once again been successfully 
implemented this year confirming its status of an event of special 
importance for the City of Belgrade. We owe immense gratitude to the 
Telekom Srbija company, which, back in 2014, was the first to support this 
event committed to preserving the spiritual and physical health of our 
children and strengthening the institution of family which is the basic unit 
of our nation and society.” 

(Dimitrije Stikić, Holy Serbia Orthodox Sports Association)
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