У партнерству са заједницом
покрећемо позитивне промене
We launch positive changes in
partnership with community

Т

елеком Србија усклађује своје
друштвено одговорне актив
ности са потребама шире заједни
це, подстичући напредак поједина
ца, инстит уција или партнерских
иницијатива ради стварања здра
вијег окружења и додатних вред
ности за све нас. Компанија то по
стиже конструктивним слушањем
локалних иницијатива и партнера,
неговањем култ уре дијалога, као и
промоцијом иновативности и од
говорног односа према партнери
ма, друштву и животној средини.
Своје активности у 2018. години
компанија је усмерила на ствара
ње пословног окружења у служби
дигиталних иновација, на јачање
образовног процеса, пружање по
дршке технолошким предузетни
цима у раној фази раста и осна- 
живање привредних сектора са по-
тенцијалом значајног раста. Ком
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elekom Srbija harmonizes its
socially responsible activities
with the needs of the wider com
munity, encouraging the progress
of individuals, institutions or part
ner initiatives for the purpose of
creating a healthier environment
and additional values for all of us.
The company achieves this aim by
constructively listening to local
initiatives and partners, fostering
a culture of dialog, and promoting
innovativeness and a responsible
attitude toward partners, society
and the environment.
The company directed its activi
ties in 2018 at the creation of a busi
ness environment in the service of
digital innovations, strengthening
the educational process, provisi
on of support to technological en
trepreneurs in the early stage of
growth and strengthening the in

панија настоји да изазове који
су се појавили са четвртом инду
стријском револуцијом претвори
у прилике које ће унапредити не
само пословно окружење, већ и
шири друштвени амбијент поде
сан за стварање нових вредности
и одговорних иницијатива.
У складу са тим, Телеком Ср
бија се посебно фокусирао на по
дизање капацитета образовног
система који је темељ сваке по
зитивне промене у друштву, па је
компанија у 2018. години подржа
ла 50 пројеката из области обра
зовања и за то издвојила више од
половине буџета намењеног за ре
ализацију друштвено одговорних
активности. Годину је обележила
кампања „Покрећемо покретаче“
у оквиру које су обједињени во

dustrial sectors with a potential for
significant growth. The company is
trying to turn the challenges that
have appeared with the fourth in
dustrial revolution into opportuni
ties which will enhance not only the
business environment, but also the
wider social environment suitable
for creating new values and respon
sible initiatives.
In accordance with this, Telekom
Srbija is especially focused on in
creasing the capacities of the edu
cational system which is the foun
dation for every positive change
in society, so that the company in
2018 supported 50 projects from
the sphere of education, and for this
purpose earmarked more than half
of the budget intended for the im
plementation of socially responsible
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дећи пројекти из образовања и
подршке предузетништву и која
је као јединствена комуникаци
она платформа дала јасну слику
о корпоративним вредностима
компаније у области друштвено
одговорног пословања.
Као носилац промена које обо- 
гаћују и мењају наше животне на
вике и друштвено окружење, Те
леком Србија има посебну одго
ворност да се тај процес промена
са којима се суоч
 авамо одвија на
добробит многих, односно нај
шире заједнице. Верујемо да на
бројне изазове са којима се суо
чавамо као корпоративни акте
ри, али и свако од нас појединач
но, можемо најбоље одговорити
удруживањем знања, искустава
и рес урса. Тиме постижемо да за

activities. The year was marked by
the “We Support the Initiators” cam
paign which integrated the leading
projects from the sphere of educa
tion and support for entrepreneur
ship and, as a single communication
platform, provided a clear picture of
the corporate values of the company
in the sphere of socially responsible
operations.
As a herald of changes which en
rich and change our living habits
and social environment, Telekom
Srbija has a special responsibility to
ensure that the process of changes
that we are facing should serve the
majority of people, i.e. the widest
community. We believe that we can
provide the best response to numer
ous challenges that we are facing as
corporate players, and each of us
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једнички покрећемо позитивне
промене у друштву од којих ће
користи имати сви чланови за
једнице.
Према истраживању агенције
Ipsos Strategic Marketing, Телеком
Србија се и током 2018. године из
двојио у однос у на конкуренцију
и остале компаније по изузетно
високом степену друштвене од
говорности. Налази истражива
ња говоре у прилог чињеници
да је јавност препознала више
деценијско улагање компаније у
све сфере друштвеног деловања
– култ уру, уметност,
образовање, здрав
ство, као и да пројек
ти које компанија по
креће настоје да реше
акт уелне друштвене
проблеме.

individually, by uniting knowledge,
experience and resources. We can
thus jointly initiate positive changes
for the benefit of all.
Based on the research of the Ip
sos Strategic Marketing agency, Te-
lekom Srbija once again in 2018 was
better than its competition and ot-
her companies due to a very high le-
vel of social responsibility. The re
sults of the research attest to the
fact that the public has recognized
the several decade long investment
of the company in all spheres of so
cial activities – culture, art, educati-
on, health care and
that the projects
which the compa-
ny launches are ai-
med at resolving
current social pro-
blems.
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Покрећемо покретаче који обликују
садашњост и дефинишу будућност
We support the initiators who shape
the present and define the future

Ј

O

едан од примарних задатака Те
лекома Србија када је реч о мла
дима јесте да код њих пробуди
радозналост и препозна жељу да
поставе питања, да искораче из
ван постављених оквира и створе
нешто ново. Компанија настоји
да допре до нових покретача док
седе у школским клупама, да их
подстакне да себе замисле као на
учнике, инжењере, предузетнике
и да касније постану проактивни
и теже ка остварењу својих лич
них планова.
„Покрећемо покретаче“ је
кровни програм Телекома Ср
бија који оснажује инстит уције
и појединце да у свом окружењу
покрећу промене и мотивишу
друге да крену тим путем. Кроз
појединачне пројекте „Ствара
мо знање“, „mts app конкурс“,
„mts стартап убрзање“, компани

ne of the primary tasks of Tel
ekom Srbija when it comes to
young people is to arouse their cu
riosity and recognize their desire
to ask questions, step outside the
established boundaries and create
something new. The company tries
to approach new initiators while
they are still in school benches, and
encourage them to see themselves as
scientists, engineers, entrepreneurs,
and subsequently become proactive
and strive toward the achievement
of their personal aims.
“We Support the Initiators” is a
roof program of Telekom Srbija
which strengthens the institutions
and individuals to initiate changes
in their environment and encour
age others on this path. Through in
dividual projects “We Create Know-
ledge”, “mts App Competition”, “mts
Start-up Acceleration”, the company
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ја улаже у све покретаче нових и
бољих друштвених промена јер
верује да стабилна подршка на
самом почетку може да им олак
ша пут до нових сазнања и буде
прес удна за њихов даљи развој.
Циљ овако обимног и дуготрај

invests in all the initiators of new
and better social changes because
it believes that stable support at the
very beginning can make it easier
for them to acquire new knowledge
and is crucial for their further de
velopment. The aim of such a com

„Телеком Србија направио је своју мрежу покретача. Чине је 
различите генерације, основци, средњошколци, студенти и млади
људи који започињу сопствене подухвате са жељом да постану 
независни. За све њих имамо програме подршке. Важно нам је да они
то знају. Важно нам је да ова тема постане битна најширој 
јавности, јер само тако ће постати битна и на личном и на 
друштвеном плану. Само тако, када постанемо свесни чињенице 
да је могуће покренути ствари на боље, створићемо боље окружење
за живот и рад.“
(Марија Бошковић, директор Сектора за
односе с јавношћу, Телеком Србија)
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ног пројекта јесте да се направи
позитивна атмосфера и плодно
тле како би млади људи развија
ли своје вештине и таленте, да се
изгради архитект ура будућности
заснована на појединцима који у
свом окружењу покрећу и себе и

prehensive and long project is to
create a positive atmosphere and
fertile ground for young people
to develop their skills and talents,
build an architecture of future based
on the individuals who encourage
themselves and others in their envi

“Telekom Srbija has created its network of initiators. It consists of various 
generations, elementary school students, high school students and
young people who launch their own projects, with a desire to become
independent. We have support programs for all of them. It is important
that they know this. It is important to make this topic significant for the
widest public, because this is the only way to make it significant from both
personal and social aspect. Only when we become aware of the fact that it
is possible to change things for the better, will we be able to create a better
living and working environment.”
(Marija Bošković, the director of the
PR Department, Telekom Srbija)
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друге и креирају иновације у раз
личитим областима.
Мрежу Телекомових покрета
ча чине основци, средњошкол
ци, стартапови на самом почетку
развоја. Подстичући развој стар
тапа и предузетништва, Телеком
Србија је на време усмерио по
глед у будућност, јер је примена
нових технологија уско повезана
са главном делатношћу компани

ronment and create innovations in
various spheres.
The network of Telekom’s initia
tors consists of elementary school
students, high school students and
start-ups at the very beginning of
their development. By supporting
the development of start-ups and
entrepreneurship, Telekom Srbija
has timely shifted its focus toward
the future, because the implementa

„Телеком Србија је препознао наш потенцијал на самом почетку. 
То је прва компанија која је почела заједно са нама да ради на 
постављању Strawberry уређаја по Србији. Јако нам је драго што смо
се прик ључили пројекту Покрећемо покретаче јер смо и ми не тако
давно били ти млади покретачи којима је била потребна подршка.
Сада желимо да својим знањем и искуством, заједно са Телекомом
Србија, помогнемо тим будућим младим људима у моменту када је
то најважније, а то је када су на почетку.“
(Милош Милисављевић, оснивач компаније „Strawberry energy“)
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један од оснивача компаније
„Strawberry energy” која је при
мер успешног стартапа у Срби
ји. Телеком Србија је сарадњу са
„Strawberry energy” почео још док
је Милош као студент са својим
другарима започињао бизнис. Да
нас је његов производ планетар
но познат и његове Strawberry со
ларне клупе красе бројне светске
престонице. Телеком Србија и да
ље сарађује са њим негујући дуго
рочно партнерство на обострано
задовољство.

је. У том дух у, већ неколико го
дина уназад, Телеком Србија са
рађује са организацијом Стартит
и са њом дели заједнички циљ –
да до 2020. године буде обучено
100.000 младих људи, IT стручња
ка који ће остати да раде и живе
у Србији.
Као носилац кампање „Покре-
ћемо покретаче“ с разлогом је
изабран Милош Милисављевић,

Support the Initiators” campaign
since he is one of the founders of the
Strawberry Energy company which
is an example of a successful startup in Serbia. Telekom Srbija’s co
operation with Strawberry Energy
started while Miloš was still a stu
dent developing his business with
his friends. At present, his product
is world famous and his Strawberry
solar benches decorate many world
capitals. Telekom Srbija still cooper
ates with him fostering a long-term
partnership to mutual satisfaction.

tion of new technologies is closely
connected with the core activity of
the company. In that sense, Telekom
Srbija has been cooperating with
the Startit organization for the past
several years and shares a common
goal with it – to train 100,000 young
people, IT experts, until 2020, who
will stay to work and live in Serbia.
Miloš Milisavljević was deliber
ately chosen as the bearer of the “We

“Telekom Srbija has recognized our potential straight from the beginning.
This is the first company that started working together with us on 
erecting Strawberry devices throughout Serbia. We are very glad that we
joined the We Support the Initiators project because not so long ago we
were ourselves these young initiators in need of support. Together with
Telekom Srbija, we now want to share our knowledge and experience 
with these young people and help them when it is most important, 
at the very beginning.”
(Miloš Milisavljević, the founder of the Strawberry Energy company)
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Стварамо знање –
подршка за најмлађе покретаче
We Create Knowledge –
support for youngest promoters

С  

обзиром на успех пројек
та „Стварамо знање“, који је
покренут поводом обележава
ња 20 година постојања Телеко
ма Србија, компанија је и током
2018. године наставила пракс у
донирања информатичке опре
ме и опремила кабинете у још
20 основних школа широм Ср
бије. Одабир 40 школа које су
учествовале у овом пројект у, а
којима недостаје информатичка
опрема, извршило је Министар
ство просвете, науке и техноло
шког развоја под чијим се покро
витељством спроводи пројекат.
Коначан избор од 20 школа ко
јима је обезбеђена опрема доне
ли су грађани путем конкурса
на званичној Facebook страници
mts Tvoj svet.
Предложене школе биле су по-
дељене у четири географске ре
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G

iven the success of the We Cre
ate Knowledge project, launched
to mark the 20th anniversary of Te
lekom Srbija, in 2018 the Company
continued to donate IT equipment
and fit out classrooms in an addition
al twenty elementary schools across
Serbia. The 40 schools in need of IT
equipment that participated in this
project were selected by the Ministry
of Education, Science and Techno
logical Development, under whose
auspices the project was implement
ed. The final selection of 20 schools to
receive equipment was made by gen
eral public at a contest on the official
mts Facebook page Tvoj Svet.
The candidate schools were di
vided into four geographical regions
to ensure that the prizes were evenly
distributed. Over 100,000 votes were
recorded during a two-week vote,
testifying to the interest of each local
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гије како би награде биле равно
мерно расподељене. Током дво
недељног гласања забележено је
више од 100.000 гласова, што све-
дочи о заинтересованости ло
калних заједница да допринес у
да баш њихова школа буде по
носни добитник информатичког
кабинета.
Пројекат је реализован са ци
љем да се омогуће бољи услови
за стицање информатичке пи

community in contributing to their
school becoming a proud recipient
of an IT classroom.
The project was implemented with
the aim of providing better condi
tions for achieving computer literacy
in elementary schools, in order for the
students to associate digital technol
ogies with continuous learning. The
quality and success of the We Create
Knowledge project was confirmed by
the St. Sava award, which the compa
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смености у основним школама,
како би ученици дигиталне тех
нологије повезивали са сталним
учењем. Квалитет и успех пројек
та „Стварамо знање“ потврдила
је и Светосавска награда коју је
компанија добила за изузетан до
принос и континуирано улагање
на пољу образовања.
Школе које су уз помоћ Те
лекома Србија добиле модерне
информатичке кабинете су: ОШ
„Вук Караџић“ из Тегошнице,
ОШ „Бора Станковић“ из Клени
ка, ОШ „Добрила Стамболић“ из
Сврљига, ОШ „Сијаринска бања“
из Сијаринске Бање, ОШ „Деспот
Стефан Лазаревић“ из Бабушни
це, ОШ „Вук Караџић“ из Реса
вице, ОШ „Академик Миленко

ny received for its outstanding con
tribution and continuous investment
in the field of education.
The following schools received
modern IT classrooms with the aid
of Telekom Srbija: Vuk Karadžić El
ementary School from Tegošnica,
Bora Stanković Elementary School
from Klenika, Dobrila Stambolić Ele-
mentary School from Svrljig, Sijarin
ska Banja Elementary School from
Sijarinska Banja, Despot Stefan La
zarević Elementary School from Ba
bušnica, Vuk Karadžić Elementary
School from Resavica, Akademik
Milenko Šušić Elementary School
from Guča, Rada Šubakić Elementary
School from Gruža, Jovan Jovanović
Zmaj Elementary School from Brus,
Rade Dodić Elementary School from
18

Шушић“ из Гуче, ОШ „Рада Шу Milutovac, Milica Stojadinović Sr
бакић“ из Груже, ОШ „Јован Јова pkinja Elementary School from
новић Змај“ из Бруса, ОШ „Раде Vrdnik, Aleksa Šantić Elementary
Додић“ из Милутовца, ОШ „Ми School from Vajska, Žarko Zrenja
лица Стојадиновић Српкиња“ из nin Uča Elementary School from
Врдника, ОШ „Алекса Шантић“ Nadal, Dositej Obradović Elemen
из Вајске, ОШ „Жарко Зрења tary School from Zrenjanin, Branko
нин Уча“ из Надаља, ОШ „Доси Radičević Elementary School from
теј Обрадовић“ из Зрењанина, Čenta, Ilija Birčanin Elementary
ОШ „Бранко Радичевић“ из Чен School from Zemun Polje, Dositej
те, ОШ „Илија Бир
Obradović Elementa
чанин“ из Земун
ry School from Volu
Поља, ОШ „Доситеј
jac, Dositej Obrado-
Обрадовић“ из Во
vić Elementary School
лујца, ОШ „Доси
from Umka, Dositej
теј Обрадовић“ из
Obradović Elementa
Умке, ОШ „Доситеј
ry School from Klupac
Обрадовић“ из Клу
and Nikola Tesla El
паца и ОШ „Никола
ementary School from
STVARAMO ZNANJE
Тесла“ из Голобока.
Golobok.
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mts app конкурс – покрећемо
талентоване младе програмере
mts app contest – we motivate
young talented developers

К

ао компанија која кроз услу
ге прати и пласира савремене
трендове на пољу телекомуника
ција и која у контексту друштве
не одговорности посебну пажњу
посвећује младима и образовању,
Телеком Србија од 2011. органи
зује „mts app конкурс“ за израду
апликација за мобилне уређаје
као пројекат који успешно обје
дињује ове две области деловања.
Циљ „mts app конкурса“ је уна
пређење образовања, развој пред
узетничког духа и сарадње међу
младима, а кроз повезивање са
основном делатношћу Телекома
Србија – и допринос развоју брен
да mts.
Конкурс је намењен ученицима
гимназија у Србији које раде пре
ма посебном програму за таленте
на пољу математике, информа
тике и рачунарства. Будући да су
21

A

s a company following and im-
plementing modern trends in
the field of telecommunications th-
rough its services, and paying spe
cial attention to the youth and ed
ucation in the context of social re
sponsibility, since 2011, Telekom
Srbija has been organizing mts app
contests for the mobile application
development, as a project success
fully combining these two areas of
operation.
The goal of the mts app contest is
to improve education, develop the
entrepreneurial spirit and coopera
tion among young people, and con
tribute to the development of the
mts brand through connection with
the core activity of Telekom Srbija.
The contest is intended for stu
dents of Serbian high schools op
erating under a special programme
for talents in the field of mathemat

одлуком Министарства просвете,
науке и технолошког развоја од
септембра 2018. у многим школа
ма формирана нова IT одељења, у
„mts app конкурс у“ учествује 37
гимназија у Србији, од Суботице
до Врања.
У оквиру конкурса ученици
имају задатак да формирају тим
и да до одређеног рока предају
своју апликацију у Android-у или
iOS-у, која би поред оригиналне

ics, informatics and computer sci
ence. Considering that new IT de
partments have been set up in many
schools since September 2018 in
accordance with the decision of the
Ministry of Education, Science and
Technological Development, 37 Ser
bian high schools, from Subotica to
Vranje, participated in the mts app
contest.
As part of the contest, students are
tasked with setting up a team and

„У име компаније Телеком Србија желим да истакнем да смо 
изузетно поносни на младе људе који су показали завидно знање, 
изузетан тимски и предузетнички дух и вољу да истрају у 
процесу креирања апликација које олакшавају комуникацију 
у савременом свету. Успех који је ‘mts app конкурс’ постигао у 
Србији претходних година инспирисао нас је да га проширимо 
и ван граница наше земље.“
(Предраг Ћулибрк, генерални директор Телекома Србија)
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идеје и функционалности тре
бало да олакша решавање неког
проблема у друштву или учини
једноставнијом употребу мобил
них телефона и уређаја.
У „mts app конкурс у“ у Срби
ји до сада је учествовало више од
1.800 ученика, а 107 тимова је из
радило 112 апликација од којих су
најбоље постављене на Google play.
Према истим правилима кон
курс се реализује и у Босни и Хер

submitting their Android or iOS
application within the set deadline,
which, in addition to an original
idea and functionality, should facili
tate the resolution of a social issue
or simplify the use of mobile phones
and devices.
To date over 1,800 students have
participated in the mts app contests
in Serbia, and 107 teams have devel
oped 112 applications, the top ones
being uploaded in Google Play.

“On behalf of Telekom Srbija, I would like to say that we are extremely
proud of these young people who demonstrated enviable knowledge,
exceptional team work, entrepreneurial spirit and willingness to persevere
in the process of developing applications that facilitate communication 
in the contemporary world. The success of the  mts app contest in Serbia
over the past years encouraged us to expand it beyond the boundaries 
of our country.”
(Predrag Ćulibrk, CEO of Telekom Srbija)
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цеговини и Црној Гори, у органи
зацији m:tel-а Бања Лука и m: tel-а
Подгорица. Тимови ученика после
такмичења на нивоу сваке земље,
сусрећу се у регионалном финалу
– „Регионалном app изазову“ где
су у конкуренцији за главну награ
ду и специјалну награду за ино
вативност „Игор Осмокровић“.
Први „Регионални app изазов“
одржан је крајем фебруара 2018.

Under the same rules, the contest
is also staged in Bosnia-Herzegovi
na and Montenegro by m:tel Banja
Luka and m:tel Podgorica, respec
tively. Following nationwide con
tests, student teams compete in the
regional finals – Regional App Chal
lenge for the main prize and the
special award for innovation “Igor
Osmokrović”. The first Regional App
Challenge was held in Belgrade in

„Драго нам је што смо ове године освојили прву награду на 
‘Регионалном app изазову’ што нам је омогућило посету овој 
престижној IoT конференцији. Овде смо имали прилику да видимо
многе револуционарне технологије које ће тек ући у широку примену.
Неке од њих су и сензорне технологије које користе и мобилне
апликације, а то је посебно интересантно за наш даљи рад.“
(Лука Павловић, гимназија „Бора Станковић“ из Ниша)
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Николе Тесле, Електротехнички
факултет и локације у граду које
је Тесла обишао приликом једине
посете Београду.
Добитници прве награде на „Ре
гионалном app изазову“, ученици
из Ниша и Источног Сарајева, по
сетили су конференцију ID TechEx
Show у Берлину која је била одлич
на прилика за најбоље програмере
у региону да се упознају са новим
трендовима, посебно на пољу при
мене IoT технологије.

у Београду, тако да је Телеком Ср
бија био домаћин ученичким ти
мовима, како из Србије, тако и из
Босне и Херцеговине и Црне Горе.
За ученике – финалисте из све три
земље, такмичење је било прили
ка да размене знања и искуства,
али и да доживе Београд на посе
бан начин, у оквиру јединствене
туре под називом „Тесла у Београ
ду“. Ђаци су тада посетили музеј

Electrical Engineering and locations
in the city that Tesla visited during
his only stay in Belgrade.
The first-prize winners in the
Regional App Challenge contest –
students from Niš and Eastern Sa
rajevo, visited the ID TechEx Show
conference in Berlin, which was an
excellent opportunity for the best
developers in the region to familiar
ize themselves with the new trends,
especially in the field of IoT tech
nology.

late February 2018, when Telekom
Srbija hosted student teams from
Serbia, Bosnia-  Herzegovina, and
Montenegro. For the finalists of all
three countries, the competition was
an opportunity to share knowledge
and experience, and to experience
Belgrade through a unique tour
called “Tesla in Belgrade”. On that
occasion, the students visited the
Nikola Tesla Museum, the Faculty of

“We are glad that we won the first prize in the Regional App Challenge
this year, which allowed us to visit this prestigious IoT conference. Here,
we had the opportunity to see many revolutionary technologies yet to be
widely used. Some of them are sensory technologies that utilize mobile
applications, which is particularly interesting for our further work.”
(Luka Pavlović, a student of
Bora Stanković High School of Niš)
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mts стартап убрзање –
програм за покретаче нових бизниса
mts Startup Accelerationprogram for launching new businesses

О

бавеза одговорног корпо
ративног актера јесте да у
области свог пословања утиче
на позитивне промене у ширем
контексту и да својим деловањем
доприноси подизању укупних
капацитета индустрије у којој
послује. Телеком Србија тако на
стоји да својим примером и не
посредном подршком делује на
мрежу партнера из различитих
сектора, од подршке коју пружа

T

he obligation of a responsible
corporate player is to initiate po-
sitive changes in a wider context in
the sphere of its business and con
tribute by its activities to increasing
the overall capacities of the industry
in which it operates. Thus, by its own
example and by immediate support,
Telekom Srbija tries to influence
its network of partners from vari
ous sectors, from the support that it
provides to non-profit organizations

„Добили смо нове, перспективне предузетнике којима ће ова 
награда бити додатна мотивација и ветар у леђа да храбро 
крену у изградњу одрживог пословног модела, остваривања 
профита и отварања нових радних места у једној од 
најперспективнијих индустријских грана у Србији. Наравно, 
поред ове новчане награде, спремни смо да их и менторски 
саветујемо у областима наше експертизе, те тамо где они 
сами процене да им је потребно.“
(Милан Симић, извршни директор
Телекома Србија за IT подршку и ICT сервисе)
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непрофитним организацијама и
академским инстит уцијама, до
сарадње коју остварује са вели
ким пословним системима или
предузећима у настајању.
Компанија Телеком Србија ме
ђу првима се укључила у изград
њу стартап екосистема, што је
поставила и међу своје приори
тете, и то не само у домену дру
штвено одговорних активности.
Мапирајући потенцијалне парт
нере за спровођење тог плана,
Телеком Србија је 2015. године
ушао у стратешко партнерство са
организацијом Стартит са којом
дели заједничке циљеве везане за
дугорочну промоцију техноло
шког предузетништва и додатне
едукације у области предузетни
штва и нових знања и вештина у
области IT-а.
Управо реализација програма
„mts стартап убрзање“ спада ме
ђу такве активности компаније
које треба да допринес у јачању
капацитета комплексног еко
система какав чине актери које
повезује деловање на изградњи

and academic institutions to cooper
ation that it has with the big business
systems or emerging systems and
companies.
The Telekom Srbija company was
among the first to join the construc
tion of a start-up eco-system, which
it included among its priorities,
which does not refer only to the do
main of socially responsible activi
ties. Mapping the potential partners
for the implementation of this plan,
in 2015, Telekom Srbija entered a
strategic partnership with the Startit
organization with which it shares
the common goals related to the
long-term promotion of technologi
cal entrepreneurship and additional
education in the sphere of entrepre
neurship and new knowledge and
skills in the sphere of IT.
The implementation of the “mts
Startup Acceleration” is exactly one
of the activities of the company
that is supposed to contribute to the
strengthening of capacities of a com
plex eco-system consisting of the
players which are connected by ac
tivities on the creation of conditions

“We have got new, promising entrepreneurs who will see this award as 
an additional encouragement and a wind in their sails to bravely launch
the building of a sustainable business model, the generation of profit and
the creation of new jobs in one of the most promising industrial branches
in Serbia. Naturally, apart from this pecuniary award, we are ready to 
provide mentor support in the sphere of our expertise, and in cases 
when they themselves deem it necessary.”
(Milan Simić, the executive director of
Telekom Srbija for IT support and ICT services)
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„Ако као друштво желимо да остваримо економски и сваки други
напредак, и искористимо прилику коју нам пружа 4. индустријска
револуција, једино решење је технолошко предузетништво. Због
тога су и пројекти попут Стартап академије толико важни, јер
креирају основу за економску будућност Србије, и у овом подухвату
је подршка великог и стабилног партнера попут Телекома Србија
изузетно вредна.“
(Вукашин Стојков, суоснивач Стартита
и програмски директор Стартап академије)
услова за шири и бржи раст стар
тап заједнице. Учесници програ
ма су као и ранијих година били
оснивачи стартапова у раној фа
зи, полазници тромесечног курса
„Стартап академија“, едукативног
програма организације Стартит
који се по оствареним резултати
ма сматра једним од најзначајни
јих у домену технолошког преду
зетништва.
Новчану награду од 20.000 ев-
ра, како је предвиђено правили-
ма програма, поделили су старта
пови „Boostowski“, аутори апли
кације која обезбеђује пораст
промета и профитабилности ма
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for a wider and faster growth of the
start-up community. The partici
pants of the program were, as in the
previous years, the founders of startups in the early phase, participants
of a three-month course called the
“Startup Academy”, an educational
program of the Startit organiza
tion, which, according to its results,
is considered to be one of the most
significant programs in the domain
of technological entrepreneurship.
The pecuniary award worth EUR
20,000, as envisaged by the rules of
the program, was shared between the
start-ups Boostowski, the authors of
the application which secures the

лопродајних објеката унапређе
њем продајних капацитета за
послених, и „Matchday stickers“
апликација са навијачким стике
рима за уређивање фотографија
и видеа. Поред новчане награ
де, добитницима су обезбеђени
менторска подршка и бесплатни
сервиси неопходни за развој ди
гиталних производа – mts оптич
ки приступ интернет у и cloud
сервер.

growth of trade and profitability
of retail facilities by improving the
sales capacities of the employees,
and Matchday Stickers, the applica
tion with football fan stickers for ed
iting photos and videos. Apart from
the pecuniary award, the winners
also received mentor support and
free services necessary for the devel
opment of digital products – mts op
tical access to the Internet and cloud
server. It is interesting that there are

“If we as a society want to make economic and all other kinds of progress,
and use the opportunity offered by the fourth industrial revolution, the
only solution is technological entrepreneurship. This is why projects such as
the Startup Academy are so important, because they create a basis for the
economic future of Serbia, and the support of a large and stable partner
such as Telekom Srbija is extremely valuable in this enterprise.”
(Vukašin Stojkov, a co-founder of Startit and
the program director of the Startup Academy)
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„Ми заиста од Телекома Србија имамо стручну помоћ, од њихових
стручњака за апликације, али и моралну подршку јер, кад покрећете
нешто, у првим корацима јако је важно да имате некога ко ће да
вас држи за руку и прати кроз тај процес.“
(Биљана Ждрале, стартап Boostowski)
Посебно је занимљиво да су
међу оснивачима ова два старта
па две жене, када се има у виду да
се компанија и иначе залаже за
родно равноправан третман же
на у свим аспектима пословног и
животног окружења. Компанија
уједно подржава различите акци
је којима се подстиче већа засту
пљеност жена у IT-у, у свим сег
ментима, од процеса едукације до
управљачких функција.
Новина од овог циклуса „mts
стартап убрзања“ и „Стартап ака-
демије“ јесте што је једна од воде
ћих светских IT компанија – Go
ogle, изабрала управо организато
ре „Стартап академије“ као своје
прве партнере у Европи за спро
вођење Launchpad платформе –
Googlovog програма намењеног
стартаповима у раној фази. На тај
начин ће учесници ова два про
грама имати прилику да убудуће,
од мреже Google ментора добија
ју подршку за бржи и успешнији
развој својих пословних решења.

two women among the founders of
these two start-ups, especially when
you have in mind that the company
stands for the gender equal treat
ment of women in all aspects of the
working and living environment.
The company also supports vari
ous campaigns which encourage a
greater presence of women in IT, in
all its segments, from the process of
education to management positions.
The novelty in this cycle of “mts
Startup Acceleration” and “Startup
Academy” is that one of the leading
world IT companies – Google, has
chosen exactly the organizers of the
“Startup Academy” as its first part
ners in Europe for the implementa
tion of the Launchpad platform – a
Google program intended for startups in the early phase. In this way,
the participants of these two pro
grams will in the future have the
chance to receive support from the
network of Google mentors for a
faster and more successful develop
ment of their business solutions.

Подршка неформалном образовању
Support for informal education

Т

T

елеком Србија негује чврсте
везе са заједницом у којој по
слује, уз уверење да млади и обра
зовани људи представљају веома
важну карику у напретку друштва.
Зато настојимо да подржимо орга
низације и пројекте који деле ове
вредности и омогућавају учени
цима и студентима да стичу и раз
вијају вештине које употпуњују
њихово знање стечено у школи и
доприносе развоју каријере. Једна
од таквих је и организација „До
стигнућа младих у Србији“ која
кроз пројекат „Пословни изазов“
подстиче средњошколце да раз
вијају своје пословне идеје и раз

elekom Srbija fosters strong ties
with the community in which it
operates, with a belief that young and
educated people are a very important
link in the progress of society. This is
why we try to support the organiza
tions and projects which share these
values and enable pupils and students
to acquire and develop the skills that
complement their school knowledge
and contribute to the development of
their career. One of these organiza
tions is “Serbian Youth Achievement”
which encourages high school stu
dents to develop their business ideas
and think as future entrepreneurs
through the “Business Challenge”

“We really receive expert assistance from Telekom Srbija and their
application experts, as well as moral support because when you launch
something, it is very important at the beginning to have someone who will
hold your hand and support you through this process.”
(Biljana Ždrale, the Boostowski start-up)
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мишљају као будући предузетни
ци. Током 2018. Телеком Србија је
подржао национално финале так
мичења „Пословни изазов“, као и
одржавање регионалног такмиче
ња под називом „Пословни изазов
западног Балкана“ на којима су
изабрани ученички тимови са нај
бољом предузетничком идејом.
Већ дуги низ година Телеком
Србија успешно сарађује са Мате
матичком гимназијом у Београду,
као школом од националног зна
чаја. Сарадња се огледа у подршци
развоју младих талената обез
беђивањем средстава за њихово
усавршавање и учешће на такми
чењима и математичким олимпи
јадама у земљи и иностранству са
којих се поносно враћају уз најви
ша признања.
Компанија већ традиционал
но омогућава одржавање Летњег
математичког кампа у Шапцу и
кампа на Тулби код Пожаревца,
на којима ученици имају прили
ку да уз дружење и спортске ак
тивности раде на решавању мате
матичких проблема са искусним
професорима и менторима.

project. During 2018, Telekom Sr
bija supported the national finals of
the Business Challenge competition,
and the holding of a regional com
petition called “The Western Balkans
Business Challenge” where student
teams with the best entrepreneurial
idea were selected.
For a number of years, Telekom
Srbija has successfully cooperated
with the Mathematical High School
in Belgrade, as a school of national
importance. The cooperation is re
flected in the development of young
talents by providing funds for their
professional education and partici
pation in competitions and math
ematical Olympic Games in the
country and abroad from which
they proudly return with the high
est recognitions.
The company traditionally sup
ports the holding of the Mathemati
cal Summer Camp in Šabac and the
Tulba camp near Požarevac, where
participants have the opportunity
to work on the solution of mathe
matical problems with experienced
teachers and mentors, as well as so
cialize and enjoy sports activities.
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Током 2018. године остварена је
сарадња са удружењем студената
BEST на пројект у Artificial Intelli
gence BattleGround – AIBG Belgra
de, првом програмерском такми-
чењу које се бави вештачком ин
телигенцијом и чији је циљ да
подстакне студенте на логичко
размишљање, креативност и при
мену претходно стеченог знања.
Телеком Србија подржава „Ре
гионални центар за таленте“ ко
ји у оквиру својих програмских
активности подстиче менторски
рад на пројектима са таленто
ваним ученицима, као и Фонда
цију „Петља“ на пројект у израде
едукативних и интерактивних
материјала за учење програми
рања у вишим разредима основ
них школа. У оквиру сарадње са
Друштвом математичара Срби
је, компанија је омогућила уче
шће тима Србије на информа
тичком турниру „Џон Атанасов“
у Бугарској.
Унапређење знања на пољу традиције и историје нашег наро

During 2018, cooperation was es
tablished with the student association
BEST on the project Artificial Intelli
gence BattleGround – AIBG Belgrade,
the first programmer competition
which deals with artificial intelligence
and the aim of which is to encourage
students to use logical thinking, crea
tivity and the application of previous
ly acquired knowledge.
Telekom Srbija supports the “Re
gional Centre for Talents”, which,
within its program activities, sup
ports mentor work on the projects
with talented students, and the Loop
Foundation on the project of crea
tion of educational and interactive
materials for studying programming
in the higher grades of elementary
school. As part of cooperation with
the Serbian Mathematicians’ Associ
ation, the company made it possible
for the Serbian team to take part in
the information tournament “John
Atanasoff ” in Bulgaria.
The improvement of knowledge in
the sphere of tradition and history of
our people is a very important seg
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да представља веома важан сег
мент када је реч о формирању и
образовању младих. У том циљу
Телеком Србија већ неколико го
дина подржава пројекат „Стопа
ма наших предака“ који реализује
Информативно-издавачка кућа
Српске православне цркве „Све
тосавско звонце“. Уз подршку на
ше компаније неколико генера
ција најбољих ученика основних
и средњих школа имало је прили
ку да уз тематску и организовану
посет у грчком острву Крф обо
гати своје знање о учешћу српске
војске у Првом светском рат у и
боравку српских војника на овом
острву.
У неформалном пренос у зна
ња, вештина и искуства учеству
ју и запослени у компанији, као
ментори средњошколцима и сту
дентима, али и као предавачи у
оквиру „Академије пословних ве
штина“- једном од пројеката Фо
рума за одговорно пословање ко
ји окупља друштвено одговорне
компаније у Србији.

ment when it comes to the forma
tion and education of young people.
For this reason, Telekom Srbija has
for a number of years supported the
project entitled “In the Footsteps
of Our Ancestors” implemented by
the publishing company of the Ser
bian Orthodox Church, “St. Sava’s
Bell”. With the support of our com
pany, several generations of the best
students of elementary and high
schools had the chance to enrich
their knowledge about the partici
pation of the Serbian army in the
First World War and the Serbian
soldiers’ stay on the island of Corfu,
during a topical and organized visit
to this Greek island.
Company employees take part in
the informal process of conveying
knowledge, skills and experiences to
high school and university students
as their mentors, and as lecturers
within the “Business Skills Acad
emy” – one of the projects of the
Forum for Responsible Operations
which gathers socially responsible
companies in Serbia.
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Стручне праксе за ученике и студенте
Practical training for secondary
school and university students

К

омпанија Телеком Србија је
у 2018. години организовала
стручну пракс у за 309 ученика
средњих школа и 137 студената
Универзитета у Београду и више
високообразовних установа, као
одговор на препознат у потребу
академске заједнице за олакша
вањем преласка ученика и студе
ната са формалног образовања на
професионални ангажман.
У току 2018. године омогућена
је стручна пракса за 19 студената
Факултета организационих наука,
20 студената Електротехничког
факултета, 14 студената Високе
школе електротехнике и рачунар
ства, 19 студената Високе школе
струковних студија за информа
ционе и комуникационе техно
логије, 17 студената Саобраћајног
факултета, 22 студента Високе
техничке школе струковних сту
дија Ниш, 10 студената Факултета

I

40

n 2018, the Telekom Srbija Com�
pany organized practical training
for 309 secondary school pupils and
137 students of Belgrade University
and several high education institu
tions with a view to meeting the
academic community’s recognized
need to facilitate the students’ tran
sition from formal education to pro
fessional work.
In the course of 2018, practical
training was provided for 19 students
of the Faculty of Organizational Sci
ences, 20 students of the Faculty of
Electrical Engineering, 14 students
of the High School of Electrical En
gineering and Computer Science, 19
students of the High School of Ap
plied Studies of Information and
Communications Technology, 17
students of the Faculty of Transport
and Traffic Engineering, 22 students
of the High Technical School of Ap
plied Studies of Niš, 10 students of

безбедности, као и за 16 студена
та из других високообразовних
установа на основу индивидуал
них захтева. Са циљем привла
чења младих талената жељеног
образовног профила са станови
шта потреба компаније реализо
ване су и 4 плаћене праксе за сту
денте Универзитета у Београду из
области телекомуникација и ин
формационих технологија.
У школској 2017/18. години
ученици средњих школа, и то пр
венствено Средње техничке ПТТ
школе и Електротехничке школе
„Никола Тесла“ Београд, имали
су могућност да обаве практични
део наставе уз менторе из Телеко
ма Србија.
Наша компанија је током 2018.
године учествовала на осмом по
реду Сајму послова и пракси под
називом „Transport and Traffic Bu
siness Days 2018“ који је одржан
на Саобраћајном факултет у у
Београду. Овај догађај је на јед
ном месту окупио студенте Са
обраћајног факултета и сродних
факултета из области телекому
никација, транспорта, логистике

the Faculty of Security Studies and
16 students of other high education
institutions in accordance with their
personal requests to participate. With
the aim of attracting young talents
of the desired educational profile in
terms of the Company’s needs, four
paid practical training courses were
also staged for Belgrade University
students in the sphere of telecom
munications and information tech
nologies.
In the 2017/18 school year, sec
ondary school students, particular
ly of the Technical PTT Secondary
School and Nikola Tesla Secondary
School of Electrical Engineering of
Belgrade received practical training
with the support and help from their
mentors of Telekom Srbija.
During 2018, our Company par
ticipted in the eighth consecutive Job
and Practical Training Fair entitled
Transport and Traffic Business Days
2018 held at the Faculuty of Trans
port and Traffic Engineering in Bel
grade. This event rallied the students
of the Faculty of Transport and Traf
fic Engineering and related faculties
in the sphere of telecommunications,
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и информационо-комуникацио
них технологија и представнике
привреде. Учешћем на овој ма
нифестацији, наша компанија је
студентима пружила прилику да
се упознају са активностима ком
паније и важним пројектима, као
и могућностима обављања струч
не праксе.
Специфичност учешћа наше
компаније на сајму је била и ре
ализација студије случаја на те
му „Пројектовање оптичког лин
ка“ која је резултирала избором
најбољег рада и наградом у виду
плаћене летње праксе за два сту
дента Саобраћајног факултета.
Телеком Србија је учествовао
и на сајму послова и пракси за
студенте и дипломце техничко-

transport, logistics and information
and communications technologies,
and representatives of the economy.
By taking part in this event, our Com
pany presented the students with an
opportunity to gain insight into the
Company’s activities and important
projects and the possibilities of re
ceiving practical training.
One of the specificites of our
Company’s participation was a case
study on the following topic: “De
signing an Optical Link”. At the
end, the best work was selected and
an award – paid summer practical
training – was granted to two stu
dents of the Faculty of Transport
and Traffic Engineering.
Telekom Srbija also took part in
the job and practical training fair
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технолошких и природно-мате
матичких факултета, под нази
вом „JobFair 18 – Креирај своју
будућност!“. Као сребрни покро
витељ сајма, Телеком Србија је
имао запажену посећеност штан
да на којем су студенти добијали
информације о компанији, отво
реним радним позицијама и мо
гућностима за обављање стручне
праксе за коју су исказали велико
интересовање.
У оквиру овог догађаја, Теле
ком Србија је одржао радионицу
„Разговори за посао“, а реализо
вана је као симулација разговора
приликом које су студенти доби
ли прилику да се представе ком
панији, уз сугестије како да уна
преде свој CV.

for the students and graduates of the
technical and technological faculties
and faculties of science and math
ematics entitled JobFair18 – Create your Future! Telekom Srbija was
the Silver Sponsor of the Fair and
its stand was visited by a significant
number of visitors who were in
formed about the Company, vacan
cies and practical training opportu
nities in which they demonstrated
great interest.
As part of the event, Telekom
Srbija staged a workshop entitled
Job Interviews. The workshop con
sisted of mock interviews at which
the students could present them
selves to the Company and receive
advice as to how to upgrade their
CVs.
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Улагање у здравство и социјалну заштиту
Investments into health care and social welfare

К

ао што понудом услуга на
стоји да допре до сваког ко
рисника, да обогати и олакша њи
хову свакодневну комуникацију,
на исти начин Телеком Србија
настоји да подршком здравстве
ним и социјалним установама у
земљи омогући боље услове ле
чења и социјалне заштите што
већем броју грађана.
Током 2018. обезбедили смо
средства за набавку инкубато
ра Инстит ут у за здравствену за
штит у деце и омладине Војводи
не и тако омогућили боље услове
за лечење малих пацијената. До
му здравља у Сопот у омогућили
смо набавку апарата за отоско
пију и инхалацију, Дому здравља
„др Симо Милошевић“ у Београ
ду, набавку апарата за ултразвуч
ну дијагностику и ЕКГ, а Дому
здравља „Врачар“ опремање ка
бинета за мамографију, рендген
и ултразвучну дијагностику. Ин
стит ут у за онкологију и радио

J

ust as it is making sure that its ser
vice offer reaches each and every
customer and that their daily com
munication is improved and facilitat
ed, Telekom Srbija is also endeavour
ing to provide better treatment and
social welfare conditions for as many
citizens as possible by lending its
support for the health care and social
welfare institutions of this country.
In the course of 2018, we set aside
the funds for the purchase of incu
bators for the Vojvodina Institute
for the Health Care of Children and
Young People, thus creating better
conditions for the treatment of ju
venile patients. We helped the Sopot
Health Centre to purchase an oto
scopic and an inhaler devices, and
the Dr Simo Milošević Health Cen
tre of Belgrade to procure a diag
nostic sonography and ECG devices.
We also assisted the Vračar Health
Centre in fitting out their mammog
raphy, radiography and sonography
rooms, and the Serbian Oncology
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логију Србије помогли смо у на
бавци реагенаса неопходних за
испитивање генетских маркера.
Телеком Србија своју одговор
ност према заједници остварује
и кроз подршку осетљивим дру
штвеним групама. У том смислу
компанија је подржала кампању
„Нисте сами“ која је кроз серију
трибина у неколико градова у зе
мљи указала на важност учешћа
свих актера друштва у социјали
зацији младих људи са психич
ким проблемима и инвалиди

and Radiology Institute in purchas
ing the reagents necessary for study
ing genetic markers.
Telekom Srbija demonstrates its
responsibility for the community by
backing vulnerable social groups. In
that regard, the Company supported
the drive entitled You Are not Alone
which, through a number of panel
discussions held in several towns
across the country, pointed to the
importance of all social stakehold
ers taking part in the socialization of
young people with mental disorders

„Уз подршку многих партнера, у протек лих 8 година смо успели да
обезбедимо посао и зараду, као и различите програме подршке за 
више од 350 корисница и корисника који долазе из тешко 
запошљивих група. Компанија Телеком Србија је препознала 
важност постојања једног оваквог програма пре свих, пре но што
смо и ми сами знали како ће све да изгледа; препознала је да 
подршка организације ЛИЦЕУЛИЦЕ може заиста да промени 
нечији живот и остала је уз нас све време на том путу.“
(Николета Косовац, координаторка, ЛицеУлице)
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тетом. На овај начин допринели
смо решавању једног важног со
цијалног проблема као што је
стварање могућности да млади
са психичким проблемима по
стану равноправни чланови за
једнице.
Настављајући сарадњу са BEL-
hospice центром, током 2018. го
дине Телеком Србија је обезбе
дио потребну телекомуникацио
ну инфраструкт уру и бесплатне
сервисе за функционисање BEL
hospice дневног центра чија је
мисија да пружи свеобухватну

and disabilities. In this manner, we
contributed to the resolution of an
important social issue, this being the
creation of opportunities for young
people with mental disorders to be
come full-fledged members of the
community.
Maintaining its cooperation with
the BELhospice Centre during 2018,
Telekom Srbija provided the req
uisite telecommunications infra
structure and free services to the
BELhospice Day Care Ward whose
mission is to render comprehensive
assistance and specialized services

помоћ и специјализоване услу
ге онколошким пацијентима као
и подршку члановима њихових
породица.
Помогли смо хуманитарној ор-
ганизацији „Пријатељ у невољи“
да организује рехабилитацију за
децу лечену од малигних болести,
Центру за популаризацију еколо
гије „Екосфера“ обезбедили смо
део средстава за опремање про
сторија и набавку опреме за децу
са посебним потребама и настави
ли са подршком удружењу „Лице
Улице“. Компанија је обезбедила
бесплатан интернет у домови
ма за децу са посебним потре
бама, а у сарадњи са UNICEF-
-ом омогућила издавање брошу
ре о раном развоју деце. Нашу
подршку добили су и Центар за
заштит у одојчади, деце и омлади
не, Центар за социјални рад Ужи
це и Центар за унапређење дру
штва за пројекат „Дружимо се и
учимо заједно“.

to oncology patients, and support
for their family members.
We helped the Friend in Need hu
manitarian organization to provide
rehabilitation services to the chil
dren treated for malignant diseases.
We granted the Ecosfera Ecology
Popularization Centre part of the
funds for fitting out their premises
and procuring equipment for chil
dren with special needs, and main
tained our support for the LiceUlice
association.
The Company rendered the free
Internet services to the homes for
children with special needs and in
cooperation with UNICEF, it facili
tated the publication of a brochure
on the early development of chil
dren. The Centre for the Protection
of Infants, Children and Young Peo
ple, the Užice Social Welfare Centre
and the Centre for the Improvement
of Society and its project entitled
“We are Socializing and Learning
Together” also received our support.

“With the support from many partners in the last eight years, we have
managed to ensure jobs, salaries and various support programmes for
as many as 350 beneficiaries from the difficult to employ categories. The
Telekom Company was the first to recognize the importance of one such
programme even before we ourselves knew what the result would be; it
recognized that the support of the LICEULICE organization could truly
change someone’s life and stood by our side all the way through.”
(Nikoleta Kosovac, the coordinator of LiceUlice)
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Подршка култури – основ за
напредак сваког друштва
Support for culture – precondition for
every society’s advancement

У

уверењу да култ ура и умет
ност чине основ развоја дру
штва, компанија Телеком Србија
пружа подједнаку подршку ини
цијативама које чувају традицију
и култ урно наслеђе као и пројек
тима који уводе савремени поглед
на свет и употребу нових медија у
сврх у култ урног стваралаштва.
Телеком Србија и Задужбина
Илије М. Коларца наставили су са-
радњу на програму „Коларац –
Твој свет музике“ у оквиру ког су
у Београду гостовала најзначајни
ја имена светске музичке сцене.
Током сарадње, која траје скоро
две деценије, публици се предста
вило више од 120 најзначајнијих
музичких уметника у чијим вир
туоз ним умећима је уживало ви
ше од 120.000 посетилаца.
Телеком Србија традиционално
подржава култ урну манифестаци
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C

onfident that culture and art are
the basis for the development of
a society, Telekom Srbija is equally
supporting initiatives fostering tra
dition and cultural heritage and pro
jects introducing a contemporary
outlook and use of the new media
fur cultural creativity purposes.
Telekom Srbija and the Ilija M.
Kolarac Endowment have maintai-
ned their cooperation on the pro
gramme Kolarac – Your Music
World in which the most renowned
artists of the international music
scene took part. During this coop
eration, which has spanned almost
two decades, more than 120 dis
tinguished music artists presented
themselves and as many as 120,000
visitors enjoyed their performing
virtuosity.
Telekom Srbija traditionally sup
ports the Nušić Days event held in

ју „Нушићеви дани“ у Смедереву,
„Дечји октобарски салон“ и „Зма
јеве дечје игре“. Под нашим покро
витељством одржана је и изложба
„100 жена – 100 минијат ура“ чији
је циљ активно очување традици
оналног наслеђа у Србији, са по
себном мотивацијом жена да се
баве производњом ручних радова
и рукотворина. Библиотеке десет

the town of Smederevo, Children’s
October Exhibition and Zmaj Chil
dren’s Festival. Also staged under
our auspices was the exhibition en
titled 100 Women – 100 Miniatures
aimed at preserving Serbian tradi
tional heritage, particularly wom
en’s commitment to handicraft.
We enriched the libraries of ten
primary schools in Serbia with lit

„Телеком Србија је као донатор доказао да у нашој земљи постоје
установе које сматрају да је улагање у културу и просвету значајно
и да младим људима треба омогућити добре услове за рад и 
могућност да искажу свој таленат. Опрема коју је Телеком Србија 
донирао недавно оформљеном одсеку Нових медија као и награда 
која се ове године додељује по други пут студенту овог одсека, 
представљају велику подршку раду ФЛУ у целини и пример на који
би многе компаније у Србији могле да се угледају.“
(Димитрије Пецић, декан Факултета
ликовних уметности у Београду)
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основних школа у Србији обога
тили смо књижевним класицима и
популарним издањима за младе, а
Народној библиотеци у Зрењани
ну обезбедили смо таблет рачуна
ре за награђене ученике дечје ма
нифестације „Песничка штафета“.
Уз подршку Телекома Србија
отворена је и изложба Милена Па
вловић Барили у Дому Јеврема Гру

erary classics and popular editions
for young people, and supplied the
National Library of Zrenjanin with
tablets intended for the students
awarded at the Poetic Festival for
children.
A Milena Pavlović Barili exhi
bition opened at Jevrem Grujić’s
Home with the support from Tel
ekom Srbija. More than 40 paint

јића. Више од 40 дела српске сли
карке која је обележила светску
уметничку сцену, њене модне кре
ације и лични предмети први пут

ings by this Serbian artist who left
her mark on the international art
scene, her fashion designs and per
sonal objects, are all on show in one

“As a sponsor, Telekom Srbija proved that there are institutions in this
country which believe that investment in culture and education is
important and that young people should be provided with the sound
conditions for work and an opportunity to display their talent. The
equipment recently donated by Telekom Srbija to the newly-established
New Media Department, and the award which this year is presented for a
second time to a student of the Department, is a huge encouragement for
the activities of the Faculty of Visual Arts as a whole and an example to be
followed by many companies in Serbia.”
(Dimitrije Pecić, the dean of the Faculty of Visual Arts in Belgrade)

„Сарадња компаније Телеком Србија и Коларца траје више од 
две деценије и пример је међусобног поверења и доследности 
у афирмацији највиших домета уметничке музике. У Великој 
дворани Коларца наступало је више од стотину најзначајнијих
светских стваралаца и интерпретатора музике, кроз Циклусе 
концерата „Великани музичке сцене“ и „Коларац – твој свет 
музике“, захваљујући Телекому Србија. Тежња у представљању 
врхунских уметника истовремено је била могућност да више од
120. 000 посетилаца концерата, у оквиру ових циклуса, учествује 
у магији музике која подразумева посебан лични осећај, 
јединствену прилику, имиџ, репутацију и припадање највишим
уметничким креативним остварењима. Како се, временом, 
развијала наша међусобна одговорност према пословном и 
уметничком окружењу, градила се и развијала лидерска позиција 
Телекома Србија и Коларца у домену послова којима се баве.“
(Јасна Димитријевић, управник Задужбине Илија М. Коларац)
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Компанија је наставила сарад
њу са Одсеком за нове медије на
Факултет у ликовних уметности
доделивши награду Телекома Ср
бија студент у Павлу Бановићу за
најбољи рад на том Одсеку под
називом „Немој да ми се смејеш“.
Поред новчане награде за најбо
љи студентски рад, компанија Те
леком Србија донирала је сред
ства за набавку вредне техничке
и мултимедијалне опреме на Од
секу за Нове медије. На тај начин,
студентима су обезбеђени додат
ни алати за рад у областима фо
тографије, видеа и других ново
медијских дисциплина.
су изложени на једном месту, и то
у јединственом амбијент у Дома Је
врема Грујића, музеју који је био
домаћин многим изложбама вели
кана српске уметности, попут Паје
Јовановића и Петра Лубарде.

This year too the Company has
maintained its cooperation with
the New Media Department of the
Faculty of Visual Arts, by presenting
the Telekom Srbija award to student
Pavle Banović for the best work pro
duced at the Department and entitled
Do not Laugh at Me. Apart from the
grant for the best student work, Tel
ekom Srbija also contributed funds
to the purchase of valuable techni
cal and multimedia equipment at
the New Media Department. In this
manner, the students were provided
with additional tools for their work
in the sphere of photography, video
and other new media disciplines.

place – the unique ambiance of Je
vrem Grujić’s Home, the museum
which hosted many exhibitions by
distinguished Serbian artists, in
cluding Paja Jovanović and Petar
Lubarda.

“More than two decade long cooperation between Telekom Srbija and
Kolarac is a paragon of mutual trust and persistence in affirmation of
highest quality in artistic music. It was thanks to Telekom Srbija that
Kolarac’s Concert Hall has hosted more than a hundred most significant
world renowned artists and music interpreters through the concert cycles
called “Great Music Performers” and “Kolarac Your World of Music”.
Our wish to represent top artists was at the same time the possibility for
more than 120,000 spectators to participate in the magic world of music
involving special personal feeling, unique opportunity, image, reputation
and belonging to the highest artistic and creative achievements. As
our mutual responsibility towards corporate and artistic environment
developed, the leading positions of both Telekom Srbija and Kolarac
Endowment grew gradually in the field of our respective core businesses.”
(Jasna Dimitrijevic, manager of Ilija M. Kolarac Endowment)
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# Културна среда
# Culture Wednesday

П

одршка вредностима у култ у
ри кроз савремене канале ко
муникације и друштвене мреже да
је нам могућност да као компанија
окренута технолошким иновација
ма на савремен начин укажемо на
традиционалне вредности.
Тако је свака среда у години на
mts Facebook профилу била посве
ћена култ ури кроз постове и фо
тографије у којима се најављују
награде, а кроз објаве подсећа на
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A

s a company committed to tech-
nological innovations, the sup
port for cultural values through con
temporary communication channels
and social networks for us was an
opportunity to point to traditional
values.
Thus, each Wednesday in the year,
our Facebook profile was devoted
to culture through posts and pho
tographs announcing awards and
recalling the facts and trivia related

чињенице и занимљивости које се
везују за најзначајнија остварења
истакнутих личности, за инстит у
ције и пројекте који су допринели
развоју култ уре у нашој земљи.
Поједини постови средом били су
резервисани за представљање при
знатих уметника и њихових дела.
Током године подељено је више
од 250 карата за позоришта из це
ле Србије, за концерте, као и вели
ке манифестације попут FEST-а и
„Нушићевих дана“. Љубитељима
култ уре поклоњено је 43 књиге о
историји, Београду и градовима у
Србији као и 10 графика са разли
читим мотивима које су израдили
признати уметници међу којима
су Небојша Радојев, Биљана Ше
во и Миа Лужајић.

to the most important achievements
by distinguished personalities, insti
tutions and projects that contributed
to the development of culture in this
country. Certain posts published on
Wednesdays were aimed at present
ing generally-acclaimed artists and
their opuses.
In the course of the year, more
than 250 tickets were distributed for
the theatres from all over Serbia,
concerts and major events such as,
for instance, FEST and Nušić’s Days.
Culture devotees were presented
with 43 books on history, Belgrade
and towns in Serbia and 10 prints
with different motifs made by dis
tinguished artists including Neboj-
ša Radojev, Biljana Ševo and Mia
Lužajić.
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Спорт и млади
Sports and youth

К

T

олико сматра важним здрав
развој и одрастање младих
у подстицајном окружењу, јача
ње заједништва и тимског духа,
Телеком Србија показује и кроз
своју посвећеност младима и ка
да је реч о спорт у. Поносно ис
тичемо сарадњу са „Покретом за
женску кошарку – Марина Маљ
ковић“ и допринос који смо дали
пројект у бесплатне школе кошар
ке за девојчице основношколског
узраста. Поред бесплатне школе
кошарке, током 2018. сарадња са
„Покретом“ је употпуњена орга
низовањем кошаркашког турни
ра и издавањем „Организатора“
– планера активности који прати
школски радни календар основа
ца и помаже малим кошаркаши
цама да боље испланирају свој
радни дан, школске и спортске
обавезе.
Будући да делимо исте вредно
сти кад је реч о развоју младих,
Телеком Србија подржава „По

hrough its commitment to youth
and sports, Telekom Srbija dem
onstrates that it deems important
the healthy development and grow
ing up of youngsters in a stimulat
ing environment, the strengthening
of togetherness and the fostering
of the team spirit. We are proud to
point to our cooperation with the
Marina Maljković Women’s Basket
ball Movement and the contribution
we made to a free school of basket
ball for girls of primary school age.
Apart from the free school of bas
ketball, our cooperation with the
Movement was expanded in 2018
to include the organization of a bas
ketball tournament and the publi
cation of the Organizer – Activity
Planner that follows the timetable of
primary school children and helps
young basketball players to better
plan their school day and sporting
activities.
Given that we share the same val
ues in the development of young
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крет“ од његовог настанка 2015.
године, од када је кроз њега про
шло 1.380 девојчица, на тренин
зима који се одржавају на више
локација у Београду и у неколико
градова у Србији.
Телеком Србија подржао је и
пето спортско окупљање деце и
њихових породица које организу
је Православно спортско друштво

sters, Telekom Srbija has supported
the Movement from its inception
in 2015. Since then, 1,380 girls have
undergone training held at several
locations in Belgrade and several
towns in Serbia.
Telekom Srbija also supported
the fifth in a row sports gathering
of children and their families staged
by the Sveta Srbija Orthodox Sports

„Са компанијом Телеком Србија смо већ трећу годину на истој 
мисији, а то је како да девојчицама основношколског узраста 
помогнемо да расту и развијају се у складу са правим вредностима.
Изузетно сам срећна што је уз нас поуздан партнер, који је међу
првима препознао наше напоре и дао нам позитиван ветар у леђа
да организујемо бесплатне кошаркашке тренинге.“
(Марина Маљковић, „Покрет за женску кошарку“)
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Награде и чланства
Awards and memberships

К
„Света Србија“. Манифестација
под називом „Спортско сабра
ње Свете Србије“ има за циљ да
подстакне развој спортског духа,
заједништва, породичних и тра
диционалних вредности и у мају
сваке године окупља велики број
учесника који имају прилику да
се опробају и такмиче у бројним
спортским вештинама.

Society. The event entitled The
Sports Gathering of Sveta Srbija is
aimed at encouraging the develop
ment of the sporting spirit, togeth
erness, and family and traditional
values. Every year in May, it ral
lies a large number of participants
who thus have an opportunity to
try and compete in a number of
sports skills.

“For a third consecutive year, together with Telekom Srbija, we have
pursued the same mission – to help girls of primary school age to grow 
and develop in accordance with true values. I am very happy to have 
a reliable partner by our side, the one that was the first to recognize our
efforts and the wind in our sails that encouraged us to organize the free
basketball training.”
(Marina Maljković, the Women’s Basketball Movement)
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ао члан локалне канцелари
је Глобалног договора Уједи
њених нација, компанија Телеком
Србија се обавезала да своје делат
ности усагласи са десет универзал
них принципа из области људских
права, рада, заштите околине и ан
ти-корупције. Као највећа светска
грађанска иницијатива, Глобални
договор је пре свега фокусиран на
изградњу социјално одговорног
пословања и тржишта које укључу
је све релевантне друштвене чини
оце у промовисању Циљева одржи
вог развоја у оквиру Агенде 2030.
Поред тога, компанија је и члан
Форума за одговорно пословање
који промовише компаније које
подстичу развој друштвено одго
ворног пословања и
успостављање трајних
и стабилних друштве
но одговорних пракси
у пословном сектору.
Компанија Теле
ком Србија је поно
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s a member of the UN Global
Compact local office, Telekom
Srbija undertook to align its activi
ties with ten universal principles on
human rights, labour, environment
and anti-corruption. As the great
est international civil initiative, the
Global Compact primarily focuses
on the development of a respon
sible business environment and
market that includes all relevant
social factors in the promotion of
the Sustainable Development goals
within the 2030 Agenda. Besides,
the Company is a member of the
Corporate Responsibility Forum
which promotes the companies
upholding the development of cor
porate social responsibility and the
establishment of
lasting and stable
CSR practices in
the business do
main.
Telekom Srbija
is proud of its suc

сна на остварене успехе током
2018. године, јер је освојила низ
признања која су доказ да је ком
панија на правом пут у када је реч
о стратегији друштвено одговор
ног пословања.
> Телеком Србија је добитник
највишег одликовања Српске пра
вославне цркве, Ордена Светог
Саве првог степена, за континуи
рано учешће у активностима Срп-
ске православне цркве.
> Министарство просвете, нау
ке и технолошког развоја додели
ло је Телекому Србија Светосав
ску награду за изузетан допринос
и континуирано улагање на пољу
образовања који су остварени то
ком 2017. године.
> Награду за хуманитарни рад
компанији Телеком Србија доде
лио је магазин „Diplomacy & Com
merce“ за њене филантропске ак
тивности у току 2017. године.
> Компанији Телеком Србија уру
чена је захвалница Министарства
култ уре због подршке коју компа
нија пружа инстит уцијама и поје
динцима у процес у дигитализације
у областима уметности и култ уре.
© „Принцип Прес”
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cess reached in the course of 2018 as
it received a string of awards, which
testifies to the fact that the Compa
ny is on the right track as regards
its corporate social responsibility
strategy.
> Telekom Srbija is the recipient
of the highest honour awarded by
the Serbian Orthodox Church – the
Order of St Sava first degree, for
its continued participation in the
activities of the Serbian Orthodox
Church.
> The Ministry of Education, Sci
ence and Technology has awarded
to Telekom Srbija the St Sava Prize
for its exceptional contribution and
continued investment in education
in 2017.
> The Diplomacy & Commerce
magazine awarded to Telekom Sr
bija a prize for its humanitarian
work and philanthropic efforts in
2017.
> The Culture Ministry present
ed Telekom Srbija with a thankyou-note for the support it lends
to the institutions and individuals
in the digitalization process in the
spheres of art and culture.
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