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ТелекомСрбија усклађује своје
друштвено одговорне актив

ностисапотребамаширезаједни
це,подстичућинапредакпоједина
ца, институција или партнерских
иницијативаради стварања здра
вијег окружења и додатних вред
ностизасвенас.Компанијатопо
стижеконструктивнимслушањем
локалнихиницијативаипартнера,
неговањемкултуредијалога,каои
промоцијоминовативностииод
говорногодносапремапартнери
ма,друштвуиживотнојсредини.

Својеактивностиу2018.години
компанија је усмерила на ствара
њепословногокружењауслужби
дигиталних иновација, на јачање
образовногпроцеса,пружањепо
дршке технолошким предузетни
цима у раној фази раста и осна
живањепривреднихсекторасапо
тенцијалом значајног раста. Ком

Telekom Srbija harmonizes its
socially responsible activities

with theneedsof thewider com
munity, encouraging the progress
ofindividuals,institutionsorpart
ner initiatives for the purpose of
creating a healthier environment
andadditionalvaluesforallofus.
Thecompanyachievesthisaimby
constructively listening to local
initiatives and partners, fostering
acultureofdialog,andpromoting
innovativeness and a responsible
attitude toward partners, society
andtheenvironment.

Thecompanydirecteditsactivi
tiesin2018atthecreationofabusi
nessenvironmentintheserviceof
digital innovations, strengthening
the educational process, provisi
onofsupporttotechnologicalen
trepreneurs in the early stage of
growth and strengthening the in

У парт нер ству са за јед ни цом  
по кре ће мо по зи тив не про ме не

We launch positive changes in  
partnership with community
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панија настоји да изазове који
сусепојавилисачетвртоминду
стријскомреволуцијомпретвори
уприликекојећеунапредитине
само пословно окружење, већ и
ширидруштвени амбијентподе
санзастварањеновихвредности
иодговорнихиницијатива.

У складу са тим, Телеком Ср
бијасепосебнофокусираонапо
дизање капацитета образовног
система који је темељ сваке по
зитивнепроменеудруштву,паје
компанијау2018.годиниподржа
ла50пројекатаизобластиобра
зовањаизатоиздвојилавишеод
половинебуџетанамењеногзаре
ализацијудруштвеноодговорних
активности.Годину јеобележила
кампања„Покрећемо покретаче“
у оквиру које су обједињени во

dustrialsectorswithapotentialfor
significant growth.The company is
trying to turn the challenges that
have appeared with the fourth in
dustrial revolution into opportuni
tieswhichwillenhancenotonlythe
business environment, but also the
wider social environment suitable
forcreatingnewvaluesandrespon
sibleinitiatives.

Inaccordancewiththis,Telekom
Srbija is especially focused on in
creasing the capacities of the edu
cational systemwhich is the foun
dation for every positive change
in society, so that the company in
2018 supported 50 projects from
thesphereofeducation,andforthis
purposeearmarkedmore thanhalf
of thebudget intended for the im
plementationofsociallyresponsible
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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
одговорногпословања.

Каоносилацпроменакојеобо
гаћујуимењајунашеживотнена
викеидруштвеноокружење,Те
лекомСрбијаимапосебнуодго
ворностдасетајпроцеспромена
сакојимасесуочавамоодвијана
добробит многих, односно нај
шире заједнице. Верујемо да на
бројнеизазове сакојима се суо
чавамо као корпоративни акте
ри,алиисвакооднаспојединач
но, можемо најбоље одговорити
удруживањем знања, искустава
иресурса.Тимепостижемодаза

activities.The yearwasmarked by
the“WeSupporttheInitiators”cam
paignwhich integrated the leading
projects from the sphereof educa
tionandsupport forentrepreneur
shipand,asasinglecommunication
platform,providedaclearpictureof
thecorporatevaluesofthecompany
inthesphereofsociallyresponsible
operations.

Asaheraldofchangeswhichen
rich and change our living habits
and social environment, Telekom
Srbijahasaspecialresponsibilityto
ensure that the process of changes
thatwearefacingshouldservethe
majority of people, i.e. the widest
community.Webelievethatwecan
providethebestresponsetonumer
ouschallengesthatwearefacingas
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
IpsosStrategicMarketing,Телеком
Србијасеитоком2018.годинеиз
двојиоуодносунаконкуренцију
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
– културу, уметност,
образовање, здрав
ство,каоидапројек
тикојекомпанијапо
крећенастоједареше
актуелне друштвене
проблеме.

individually,byunitingknowledge,
experience and resources. We can
thusjointlyinitiatepositivechanges
forthebenefitofall.

BasedontheresearchoftheIp
sosStrategicMarketingagency,Te
lekomSrbijaonceagainin2018was
betterthanitscompetitionandot
hercompaniesduetoaveryhighle
vel of social responsibility.The re
sults of the research attest to the
fact that thepublichas recognized
theseveraldecadelonginvestment
ofthecompanyinallspheresofso
cialactivities–culture,art,educati

on,healthcareand
that the projects
which the compa
nylaunchesareai
med at resolving
currentsocialpro
blems.
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ЈеданодпримарнихзадатакаТе
лекомаСрбијакадајеречомла

дима јесте да код њих пробуди
радозналостипрепознажељуда
поставе питања, да искораче из
ванпостављенихоквираистворе
нешто ново. Компанија настоји
дадопредоновихпокретачадок
седе у школским клупама, да их
подстакнедасебезамислекаона
учнике, инжењере, предузетнике
идакаснијепостанупроактивни
итежекаостварењусвојихлич
нихпланова.

 „Покрећемо покретаче“ је
кровни програм Телекома Ср
бија који оснажује институције
ипојединцедаусвомокружењу
покрећу промене и мотивишу
друге да крену тимпутем.Кроз
појединачне пројекте „Ствара
мо знање“, „mts app конкурс“,
„mtsстартапубрзање“,компани

OneoftheprimarytasksofTel
ekomSrbijawhen it comes to

youngpeopleistoarousetheircu
riosity and recognize their desire
to ask questions, step outside the
established boundaries and create
somethingnew.The company tries
to approach new initiators while
theyarestillinschoolbenches,and
encouragethemtoseethemselvesas
scientists, engineers, entrepreneurs,
andsubsequentlybecomeproactive
and strive toward the achievement
oftheirpersonalaims.

“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
ageothersonthispath.Throughin
dividualprojects“WeCreateKnow
ledge”,“mtsAppCompetition”,“mts
StartupAcceleration”,thecompany

По кре ће мо по кре та че ко ји об ли ку ју  
са да шњост и де фи ни шу бу дућ ност

We support the initiators who shape  
the present and define the future
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јаулажеусвепокретаченовихи
бољих друштвених промена јер
верује да стабилна подршка на
самомпочеткуможедаимолак
шапутдоновихсазнањаибуде
пресудна зањихов даљи развој.
Циљ овако обимног и дуготрај

invests in all the initiators of new
and better social changes because
itbelievesthatstablesupportatthe
very beginning canmake it easier
forthemtoacquirenewknowledge
and is crucial for their furtherde
velopment.Theaimofsuchacom

„ТелекомСрбијанаправиојесвојумрежупокретача.Чинеје
различитегенерације,основци,средњошколци,студентиимлади
људикојизапочињусопственеподухватесажељомдапостану
независни.Засвењихимамопрограмеподршке.Важнонамједаони
тознају.Важнонамједаоватемапостанебитнанајширој
јавности,јерсамотакоћепостатибитнаиналичномина
друштвеномплану.Самотако,кадапостанемосвесничињенице
дајемогућепокренутистваринабоље,створићемобољеокружење
заживотирад.“

(МаријаБошковић,директорСектораза
односесјавношћу,ТелекомСрбија)
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ногпројектајестедасенаправи
позитивна атмосфера и плодно
тлекакобимладиљудиразвија
лисвојевештинеиталенте,дасе
изградиархитектурабудућности
засновананапојединцимакојиу
свомокружењупокрећуисебеи

prehensive and long project is to
create a positive atmosphere and
fertile ground for young people
to develop their skills and talents,
buildanarchitectureoffuturebased
on the individuals who encourage
themselvesandothersintheirenvi

“TelekomSrbijahascreateditsnetworkofinitiators.Itconsistsofvarious
generations,elementaryschoolstudents,highschoolstudentsand
youngpeoplewholaunchtheirownprojects,withadesiretobecome
independent.Wehavesupportprogramsforallofthem.Itisimportant
thattheyknowthis.Itisimportanttomakethistopicsignificantforthe
widestpublic,becausethisistheonlywaytomakeitsignificantfromboth
personalandsocialaspect.Onlywhenwebecomeawareofthefactthatit
ispossibletochangethingsforthebetter,willwebeabletocreateabetter
livingandworkingenvironment.”

(MarijaBošković,thedirectorofthe
PRDepartment,TelekomSrbija)
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другеикреирајуиновацијеураз
личитимобластима.

Мрежу Телекомових покрета
ча чине основци, средњошкол
ци,стартаповинасамомпочетку
развоја.Подстичућиразвојстар
тапаипредузетништва,Телеком
Србија је на време усмерио по
глед у будућност, јер је примена
новихтехнологијаускоповезана
саглавномделатношћукомпани

ronmentandcreate innovations in
variousspheres.

ThenetworkofTelekom’s initia
tors consists of elementary school
students, high school students and
startups at the very beginning of
their development. By supporting
the development of startups and
entrepreneurship, Telekom Srbija
has timely shifted its focus toward
thefuture,becausetheimplementa

„ТелекомСрбијајепрепознаонашпотенцијалнасамомпочетку.
Тојепрвакомпанијакојајепочелазаједносанамадарадина
постављањуStrawberryуређајапоСрбији.Јаконамједрагоштосмо
сеприкључилипројектуПокрећемопокретачејерсмоиминетако
давнобилитимладипокретачикојимајебилапотребнаподршка.
Садажелимодасвојимзнањемиискуством,заједносаТелекомом
Србија,помогнемотимбудућиммладимљудимаумоментукадаје
тонајважније,атојекадасунапочетку.“

(МилошМилисављевић,оснивачкомпаније„Strawberryenergy“)
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је. У том духу, већ неколико го
дина уназад, ТелекомСрбија са
рађујесаорганизацијомСтартит
исањомделизаједничкициљ–
да до 2020. године буде обучено
100.000младихљуди,ITстручња
какојићеостатидарадеиживе
уСрбији.

Каоносилацкампање„Покре
ћемо покретаче“ с разлогом је
изабран Милош Милисављевић,

tion of new technologies is closely
connectedwith thecoreactivityof
thecompany.Inthatsense,Telekom
Srbija has been cooperating with
theStartitorganizationforthepast
severalyearsandsharesacommon
goalwithit–totrain100,000young
people, IT experts,until 2020,who
willstaytoworkandliveinSerbia.

Miloš Milisavljević was deliber
atelychosenasthebearerofthe“We

“TelekomSrbijahasrecognizedourpotentialstraightfromthebeginning.
Thisisthefirstcompanythatstartedworkingtogetherwithuson
erectingStrawberrydevicesthroughoutSerbia.Weareverygladthatwe
joinedtheWeSupporttheInitiatorsprojectbecausenotsolongagowe
wereourselvestheseyounginitiatorsinneedofsupport.Togetherwith
TelekomSrbija,wenowwanttoshareourknowledgeandexperience
withtheseyoungpeopleandhelpthemwhenitismostimportant,
attheverybeginning.”

(MilošMilisavljević,thefounderoftheStrawberryEnergycompany)
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један од оснивача компаније
„Strawberry energy” која је при
мер успешног стартапа у Срби
ји.ТелекомСрбија је сарадњу са
„Strawberryenergy”почеојошдок
јеМилош као студент са својим
другаримазапочињаобизнис.Да
нас јењеговпроизводпланетар
нопознатињеговеStrawberryсо
ларнеклупекрасебројнесветске
престонице.ТелекомСрбијаида
љесарађујесањимнегујућидуго
рочнопартнерствонаобострано
задовољство.

Support the Initiators” campaign
sinceheisoneofthefoundersofthe
StrawberryEnergycompanywhich
isanexampleofasuccessfulstart
up in Serbia. Telekom Srbija’s co
operation with Strawberry Energy
startedwhileMilošwas still a stu
dent developing his business with
his friends.At present, his product
isworldfamousandhisStrawberry
solarbenchesdecoratemanyworld
capitals.TelekomSrbijastillcooper
ateswithhimfosteringalongterm
partnershiptomutualsatisfaction.
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Собзиром на успех пројек
та„Стварамознање“,који је

покренут поводом обележава
ња20 годинапостојањаТелеко
маСрбија,компанијајеитоком
2018. године наставила праксу
донирања информатичке опре
ме и опремила кабинете у још
20 основних школа широм Ср
бије. Одабир 40 школа које су
учествовале у овом пројекту, а
којима недостаје информатичка
опрема,извршило јеМинистар
ствопросвете,наукеи техноло
шкогразвојаподчијимсепокро
витељством спроводи пројекат.
Коначан избор од 20школа ко
јимајеобезбеђенаопремадоне
ли су грађани путем конкурса
названичнојFacebookстраници
mtsTvojsvet.

Предложенешколебилесупо
дељене у четири географске ре

Giventhesuccessof theWeCre
ateKnowledgeproject,launched

tomarkthe20thanniversaryofTe
lekom Srbija, in 2018 the Company
continued to donate IT equipment
andfitoutclassroomsinanaddition
al twenty elementary schools across
Serbia.The40schoolsinneedofIT
equipment that participated in this
projectwereselectedbytheMinistry
of Education, Science and Techno
logical Development, under whose
auspicestheprojectwasimplement
ed.Thefinalselectionof20schoolsto
receiveequipmentwasmadebygen
eralpublicatacontestontheofficial
mtsFacebookpageTvojSvet.

The candidate schools were di
videdintofourgeographicalregions
toensurethattheprizeswereevenly
distributed.Over100,000voteswere
recorded during a twoweek vote,
testifyingtotheinterestofeachlocal

Ства ра мо зна ње –  
по др шка за нај мла ђе по кре та че

We Create Knowledge –  
support for youngest promoters
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гијекакобинаградебилеравно
мерно расподељене. Током дво
недељног гласања забележено је
вишеод100.000гласова,штосве
дочи о заинтересованости ло
калних заједница да допринесу
да баш њихова школа буде по
носнидобитникинформатичког
кабинета.

Пројекатјереализовансаци
љем да се омогуће бољи услови
за стицање информатичке пи

community in contributing to their
school becoming a proud recipient
ofanITclassroom.

Theprojectwasimplementedwith
the aim of providing better condi
tionsforachievingcomputerliteracy
inelementaryschools,inorderforthe
studentstoassociatedigitaltechnol
ogieswith continuous learning.The
qualityandsuccessoftheWeCreate
Knowledgeprojectwasconfirmedby
theSt.Savaaward,whichthecompa
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смености у основним школама,
како би ученицидигиталне тех
нологије повезивали са сталним
учењем.Квалитетиуспехпројек
та „Стварамо знање“ потврдила
је иСветосавска награда коју је
компанијадобилазаизузетандо
приносиконтинуираноулагање
напољуобразовања.

Школе које су уз помоћ Те
лекома Србија добиле модерне
информатичке кабинете су:ОШ
„Вук Караџић“ из Тегошнице,
ОШ„БораСтанковић“изКлени
ка,ОШ„ДобрилаСтамболић“из
Сврљига,ОШ„Сијаринскабања“
изСијаринскеБање,ОШ„Деспот
СтефанЛазаревић“изБабушни
це, ОШ„Вук Караџић“ из Реса
вице, ОШ „Академик Миленко

ny received for itsoutstandingcon
tributionandcontinuousinvestment
inthefieldofeducation.

The following schools received
modern ITclassroomswith theaid
ofTelekomSrbija:VukKaradžićEl
ementary School from Tegošnica,
Bora Stanković Elementary School
fromKlenika,DobrilaStambolićEle
mentarySchoolfromSvrljig,Sijarin
ska Banja Elementary School from
Sijarinska Banja, Despot Stefan La
zarevićElementarySchoolfromBa
bušnica, Vuk Karadžić Elementary
School from Resavica, Akademik
Milenko Šušić Elementary School
fromGuča,RadaŠubakićElementary
SchoolfromGruža,JovanJovanović
ZmajElementarySchoolfromBrus,
RadeDodićElementarySchoolfrom
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Шушић“ из Гуче, ОШ„РадаШу
бакић“изГруже,ОШ„ЈованЈова
новић Змај“ из Бруса, ОШ„Раде
Додић“изМилутовца,ОШ„Ми
лицаСтојадиновићСрпкиња“из
Врдника, ОШ „Алекса Шантић“
из Вајске, ОШ „Жарко Зрења
нинУча“изНадаља,ОШ„Доси
теј Обрадовић“ из Зрењанина,
ОШ„БранкоРадичевић“изЧен
те,ОШ„ИлијаБир
чанин“ из Земун
Поља,ОШ„Доситеј
Обрадовић“ из Во
лујца, ОШ „Доси
теј Обрадовић“ из
Умке, ОШ „Доситеј
Обрадовић“изКлу
пацаиОШ„Никола
Тесла“изГолобока.

Milutovac, Milica Stojadinović Sr
pkinja Elementary School from
Vrdnik, Aleksa Šantić Elementary
School fromVajska, Žarko Zrenja
nin Uča Elementary School from
Nadal, Dositej Obradović Elemen
tarySchoolfromZrenjanin,Branko
Radičević Elementary School from
Čenta, Ilija Birčanin Elementary
School from Zemun Polje, Dositej

Obradović Elementa
ry School fromVolu
jac, Dositej Obrado
vićElementarySchool
from Umka, Dositej
Obradović Elementa
rySchoolfromKlupac
and Nikola Tesla El
ementarySchoolfrom
Golobok.

STVARAMO ZNANJE
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Каокомпанија која кроз услу
гепратиипласирасавремене

трендовенапољутелекомуника
цијаикојауконтекстудруштве
не одговорностипосебну пажњу
посвећујемладимаиобразовању,
ТелекомСрбија од 2011. органи
зује„mts appконкурс“ заизраду
апликација за мобилне уређаје
као пројекат који успешно обје
дињујеоведвеобластиделовања.

Циљ„mtsappконкурса“јеуна
пређењеобразовања,развојпред
узетничког духа и сарадње међу
младима, а кроз повезивање са
основном делатношћу Телекома
Србија–идоприносразвојубрен
даmts.

Конкурсјенамењенученицима
гимназијауСрбијикојерадепре
мапосебномпрограмузаталенте
на пољу математике, информа
тикеирачунарства.Будућидасу

Asacompanyfollowingandim
plementing modern trends in

thefieldoftelecommunicationsth
rough its services, andpaying spe
cial attention to the youth and ed
ucation in thecontextof social re
sponsibility, since 2011, Telekom
Srbijahasbeenorganizingmtsapp
contests for themobile application
development, as a project success
fully combining these two areas of
operation.

Thegoalofthemtsappcontestis
to improve education, develop the
entrepreneurial spiritandcoopera
tionamongyoungpeople,andcon
tribute to the development of the
mtsbrandthroughconnectionwith
thecoreactivityofTelekomSrbija.

The contest is intended for stu
dents of Serbian high schools op
eratingunderaspecialprogramme
fortalentsinthefieldofmathemat

mts app кон курс – по кре ће мо  
та лен то ва не мла де про гра ме ре

mts app contest – we motivate  
young talented developers
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одлукомМинистарствапросвете,
науке и технолошког развоја од
септембра2018.умногимшкола
маформиранановаITодељења,у
„mts app конкурсу“ учествује 37
гимназијауСрбији,одСуботице
доВрања.

У оквиру конкурса ученици
имају задатак да формирају тим
и да до одређеног рока предају
својуапликацијууAndroidуили
iOSу, која би поред оригиналне

ics, informatics and computer sci
ence. Considering that new IT de
partmentshavebeensetupinmany
schools since September 2018 in
accordancewiththedecisionofthe
MinistryofEducation,Scienceand
TechnologicalDevelopment,37Ser
bianhighschools,fromSuboticato
Vranje,participated in themtsapp
contest.

Aspartofthecontest,studentsare
tasked with setting up a team and

„УимекомпанијеТелекомСрбијажелимдаистакнемдасмо
изузетнопоноснинамладељудекојисупоказализавиднознање,
изузетантимскиипредузетничкидухивољудаистрајуу
процесукреирањаапликацијакојеолакшавајукомуникацију
усавременомсвету.Успехкојије‘mtsappконкурс’постигаоу
Србијипретходнихгодинаинспирисаонасједагапроширимо
иванграницанашеземље.“

(ПредрагЋулибрк,генералнидиректорТелекомаСрбија)
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идеје и функционалности тре
бало да олакша решавање неког
проблема у друштву или учини
једноставнијом употребу мобил
нихтелефонаиуређаја.

У „mts app конкурсу“ у Срби
јидосада јеучествоваловишеод
1.800ученика, а 107тимова јеиз
радило112апликацијаодкојихсу
најбољепостављененаGoogleplay.

Према истим правилима кон
курссереализујеиуБоснииХер

submitting their Android or iOS
applicationwithin the set deadline,
which, in addition to an original
ideaandfunctionality,shouldfacili
tate the resolution of a social issue
orsimplifytheuseofmobilephones
anddevices.

Todateover1,800studentshave
participatedinthemtsappcontests
inSerbia,and107teamshavedevel
oped112applications,thetopones
beinguploadedinGooglePlay.

“OnbehalfofTelekomSrbija,Iwouldliketosaythatweareextremely
proudoftheseyoungpeoplewhodemonstratedenviableknowledge,
exceptionalteamwork,entrepreneurialspiritandwillingnesstopersevere
intheprocessofdevelopingapplicationsthatfacilitatecommunication
inthecontemporaryworld.ThesuccessofthemtsappcontestinSerbia
overthepastyearsencouragedustoexpanditbeyondtheboundaries
ofourcountry.”

(PredragĆulibrk,CEOofTelekomSrbija)
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цеговинииЦрнојГори,уоргани
зацијиm:telаБањаЛукаиm:telа
Подгорица.Тимовиученикапосле
такмичењананивоусвакеземље,
сусрећусеурегионалномфиналу
–„Регионалном app изазову“ где
сууконкуренцијизаглавнунагра
ду и специјалну награду за ино
вативност „Игор Осмокровић“.
Први „Регионални app изазов“
одржан је крајем фебруара 2018.

Underthesamerules,thecontest
isalsostagedinBosniaHerzegovi
naandMontenegrobym:telBanja
Luka and m:tel Podgorica, respec
tively. Following nationwide con
tests,studentteamscompeteinthe
regionalfinals–RegionalAppChal
lenge for the main prize and the
special award for innovation“Igor
Osmokrović”.ThefirstRegionalApp
Challenge was held in Belgrade in

„Драгонамјештосмоовегодинеосвојилипрвунаградуна
‘Регионалномappизазову’штонамјеомогућилопосетуовој
престижнојIoTконференцији.Овдесмоималиприликудавидимо
многереволуционарнетехнологијекојећетекућиуширокупримену.
Некеодњихсуисензорнетехнологијекојекористеимобилне
апликације,атојепосебноинтересантнозанашдаљирад.“

(ЛукаПавловић,гимназија„БораСтанковић“изНиша)
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уБеограду,такодајеТелекомСр
бија биодомаћинученичкимти
мовима,какоизСрбије,такоииз
БоснеиХерцеговинеиЦрнеГоре.
Заученике–финалистеизсветри
земље,такмичењејебилоприли
ка да размене знања и искуства,
алиидадоживеБеограднапосе
бан начин, у оквиру јединствене
туреподназивом„ТеслауБеогра
ду“.Ђацисутадапосетилимузеј

late February 2018, when Telekom
Srbija hosted student teams from
Serbia, Bosnia Herzegovina, and
Montenegro. For thefinalists of all
threecountries,thecompetitionwas
anopportunitytoshareknowledge
and experience, and to experience
Belgrade through a unique tour
called “Tesla in Belgrade”. On that
occasion, the students visited the
NikolaTeslaMuseum,theFacultyof

“WearegladthatwewonthefirstprizeintheRegionalAppChallenge
thisyear,whichallowedustovisitthisprestigiousIoTconference.Here,
wehadtheopportunitytoseemanyrevolutionarytechnologiesyettobe
widelyused.Someofthemaresensorytechnologiesthatutilizemobile
applications,whichisparticularlyinterestingforourfurtherwork.”

(LukaPavlović,astudentof
BoraStankovićHighSchoolofNiš)
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Николе Тесле, Електротехнички
факултетилокације у градукоје
јеТеслаобишаоприликомједине
посетеБеограду.

Добитниципрвенаградена„Ре
гионалном appизазову“, ученици
изНишаиИсточногСарајева,по
сетилисуконференцијуIDTechEx
ShowуБерлинукојајебилаодлич
наприликазанајбољепрограмере
урегионудасеупознајусановим
трендовима,посебнонапољупри
менеIoTтехнологије.

ElectricalEngineeringandlocations
inthecitythatTeslavisitedduring
hisonlystayinBelgrade.

The firstprize winners in the
Regional App Challenge contest –
students fromNišandEasternSa
rajevo,visitedtheIDTechExShow
conferenceinBerlin,whichwasan
excellent opportunity for the best
developersintheregiontofamiliar
izethemselveswiththenewtrends,
especially in the field of IoT tech
nology.
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Обавеза одговорног корпо
ративног актера јесте да у

области свог пословања утиче
на позитивне промене у ширем
контекстуидасвојимделовањем
доприноси подизању укупних
капацитета индустрије у којој
послује.ТелекомСрбијатакона
стоји да својимпримероми не
посредном подршком делује на
мрежу партнера из различитих
сектора, од подршке коју пружа

The obligation of a responsible
corporateplayeristoinitiatepo

sitivechanges inawidercontext in
the sphere of its business and con
tributebyitsactivitiestoincreasing
theoverallcapacitiesoftheindustry
inwhichitoperates.Thus,byitsown
exampleandbyimmediatesupport,
Telekom Srbija tries to influence
its network of partners from vari
oussectors,fromthesupportthatit
providestononprofitorganizations

mts стар тап убр за ње –  
про грам за по кре та че но вих би зни са

mts Startup Acceleration- 
program for launching new businesses

„Добилисмонове,перспективнепредузетникекојимаћеова
наградабитидодатнамотивацијаиветарулеђадахрабро
кренууизградњуодрживогпословногмодела,остваривања
профитаиотварањановихраднихместауједнојод
најперспективнијихиндустријскихгранауСрбији.Наравно,
поредовеновчаненаграде,спремнисмодаихименторски
саветујемоуобластиманашеекспертизе,тетамогдеони
самипроценедаимјепотребно.“

(МиланСимић,извршнидиректор
ТелекомаСрбијазаITподршкуиICTсервисе)

30

непрофитним организацијама и
академским институцијама, до
сарадње коју остварује са вели
ким пословним системима или
предузећимаунастајању.

КомпанијаТелекомСрбијаме
ђупрвимасеукључилауизград
њу стартап екосистема, што је
поставила имеђу своје приори
тете,итонесамоудоменудру
штвено одговорних активности.
Мапирајући потенцијалне парт
нере за спровођење тог плана,
Телеком Србија је 2015. године
ушаоустратешкопартнерствоса
организацијомСтартитсакојом
делизаједничкециљевевезанеза
дугорочну промоцију техноло
шкогпредузетништваидодатне
едукацијеуобластипредузетни
штваиновихзнањаивештинау
областиITа.

Управо реализација програма
„mtsстартапубрзање“спадаме
ђу такве активности компаније
које треба да допринесу јачању
капацитета комплексног еко
система какав чине актери које
повезује деловање на изградњи

andacademicinstitutionstocooper
ationthatithaswiththebigbusiness
systems or emerging systems and
companies.

TheTelekomSrbijacompanywas
amongthefirsttojointheconstruc
tionofastartupecosystem,which
it included among its priorities,
whichdoesnotreferonlytothedo
main of socially responsible activi
ties.Mappingthepotentialpartners
fortheimplementationofthisplan,
in 2015, Telekom Srbija entered a
strategicpartnershipwiththeStartit
organization with which it shares
the common goals related to the
longtermpromotionoftechnologi
calentrepreneurshipandadditional
educationinthesphereofentrepre
neurship and new knowledge and
skillsinthesphereofIT.

The implementation of the “mts
StartupAcceleration” is exactly one
of the activities of the company
thatissupposedtocontributetothe
strengtheningofcapacitiesofacom
plex ecosystem consisting of the
players which are connected by ac
tivitiesonthecreationofconditions

“Wehavegotnew,promisingentrepreneurswhowillseethisawardas
anadditionalencouragementandawindintheirsailstobravelylaunch
thebuildingofasustainablebusinessmodel,thegenerationofprofitand
thecreationofnewjobsinoneofthemostpromisingindustrialbranches
inSerbia.Naturally,apartfromthispecuniaryaward,wearereadyto
providementorsupportinthesphereofourexpertise,andincases
whentheythemselvesdeemitnecessary.”

(MilanSimić,theexecutivedirectorof
TelekomSrbijaforITsupportandICTservices)
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условазашириибржирастстар
тап заједнице.Учесниципрогра
масукаоиранијихгодинабили
оснивачистартаповауранојфа
зи,полазницитромесечногкурса
„Стартапакадемија“,едукативног
програма организације Стартит
којисепоостваренимрезултати
масматраједнимоднајзначајни
јихудоменутехнолошкогпреду
зетништва.

Новчанунаградуод20.000ев
ра,како јепредвиђеноправили
мапрограма,поделилисустарта
пови„Boostowski“, аутори апли
кације која обезбеђује пораст
прометаипрофитабилностима

forawiderandfastergrowthofthe
startup community. The partici
pantsoftheprogramwere,asinthe
previousyears,thefoundersofstart
ups in the early phase, participants
of a threemonth course called the
“Startup Academy”, an educational
program of the Startit organiza
tion,which,accordingtoitsresults,
isconsideredtobeoneofthemost
significantprograms in thedomain
oftechnologicalentrepreneurship.

ThepecuniaryawardworthEUR
20,000,asenvisagedbytherulesof
theprogram,wassharedbetweenthe
startupsBoostowski,theauthorsof
the application which secures the

„Акокаодруштвожелимодаостваримоекономскиисвакидруги
напредак,иискористимоприликукојунампружа4.индустријска
револуција,јединорешењејетехнолошкопредузетништво.Због
тогасуипројектипопутСтартапакадемијетоликоважни,јер
креирајуосновузаекономскубудућностСрбије,иуовомподухвату
јеподршкавеликогистабилногпартнерапопутТелекомаСрбија
изузетновредна.“

(ВукашинСтојков,суоснивачСтартита
ипрограмскидиректорСтартапакадемије)
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лопродајних објеката унапређе
њем продајних капацитета за
послених, и „Matchday stickers“
апликацијасанавијачкимстике
рима за уређивањефотографија
и видеа. Поред новчане награ
де, добитницима су обезбеђени
менторскаподршкаибесплатни
сервисинеопходнизаразвојди
гиталнихпроизвода–mtsоптич
ки приступ интернету и cloud
сервер.

growth of trade and profitability
of retail facilities by improving the
sales capacities of the employees,
andMatchdayStickers, theapplica
tionwithfootballfanstickersfored
itingphotosandvideos.Apartfrom
the pecuniary award, the winners
also received mentor support and
freeservicesnecessaryforthedevel
opmentofdigitalproducts–mtsop
ticalaccesstotheInternetandcloud
server.Itisinterestingthatthereare

“Ifweasasocietywanttomakeeconomicandallotherkindsofprogress,
andusetheopportunityofferedbythefourthindustrialrevolution,the
onlysolutionistechnologicalentrepreneurship.Thisiswhyprojectssuchas
theStartupAcademyaresoimportant,becausetheycreateabasisforthe
economicfutureofSerbia,andthesupportofalargeandstablepartner
suchasTelekomSrbijaisextremelyvaluableinthisenterprise.”

(VukašinStojkov,aco-founderofStartitand
theprogramdirectoroftheStartupAcademy)
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Посебно је занимљиво да су
међуоснивачимаовадвастарта
падвежене,кадасеимаувидуда
се компанија и иначе залаже за
родно равноправан третман же
наусвимаспектимапословноги
животног окружења. Компанија
уједноподржаваразличитеакци
јекојимасеподстичевећазасту
пљеностженау ITу, у свимсег
ментима,одпроцесаедукациједо
управљачкихфункција.

Новина од овог циклуса „mts
стартапубрзања“и„Стартапака
демије“јестештојеједнаодводе
ћих светских IT компанија –Go-
ogle,изабралауправоорганизато
ре„Стартап академије“ као своје
првепартнереуЕвропизаспро
вођење Launchpad платформе –
Googlovog програма намењеног
стартаповимауранојфази.Натај
начин ће учесници ова два про
грамаиматиприликудаубудуће,
одмрежеGoogleменторадобија
јуподршкузабржииуспешнији
развојсвојихпословнихрешења.

twowomenamongthe foundersof
thesetwostartups,especiallywhen
youhaveinmindthatthecompany
stands for the gender equal treat
mentofwomeninallaspectsofthe
working and living environment.
The company also supports vari
ous campaigns which encourage a
greaterpresenceofwomeninIT,in
allitssegments,fromtheprocessof
educationtomanagementpositions.

Thenoveltyinthiscycleof“mts
Startup Acceleration” and “Startup
Academy”isthatoneoftheleading
world IT companies – Google, has
chosenexactlytheorganizersofthe
“StartupAcademy”as itsfirstpart
nersinEuropefortheimplementa
tionoftheLaunchpadplatform–a
Googleprogramintendedforstart
ups in theearlyphase. In thisway,
the participants of these two pro
grams will in the future have the
chancetoreceivesupportfromthe
network of Google mentors for a
fasterandmoresuccessfuldevelop
mentoftheirbusinesssolutions.

„МизаистаодТелекомаСрбијаимамостручнупомоћ,одњихових
стручњаказаапликације,алииморалнуподршкујер,кадпокрећете
нешто,упрвимкорацимајакојеважнодаиматенекогакоћеда
васдржизарукуипратикрозтајпроцес.“

(БиљанаЖдрале,стартапBoostowski)

“WereallyreceiveexpertassistancefromTelekomSrbijaandtheir
applicationexperts,aswellasmoralsupportbecausewhenyoulaunch
something,itisveryimportantatthebeginningtohavesomeonewhowill
holdyourhandandsupportyouthroughthisprocess.”

(BiljanaŽdrale,theBoostowskistart-up)
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Телеком Србија негује чврсте
везесазаједницомукојојпо

слује,узуверењедамладииобра
зовани људи представљају веома
важнукарикуунапреткудруштва.
Затонастојимодаподржимоорга
низацијеипројектекојиделеове
вредности и омогућавају учени
цимаистудентимадастичуираз
вијају вештине које употпуњују
њиховознањестеченоушколии
доприносеразвојукаријере.Једна
од таквих је и организација„До
стигнућа младих у Србији“ која
кроз пројекат„Пословни изазов“
подстиче средњошколце да раз
вијајусвојепословнеидејеираз

TelekomSrbija fostersstrongties
withthecommunityinwhichit

operates,withabeliefthatyoungand
educatedpeopleareaveryimportant
linkintheprogressofsociety.Thisis
whywetrytosupporttheorganiza
tionsandprojectswhichsharethese
valuesandenablepupilsandstudents
toacquireanddeveloptheskillsthat
complementtheirschoolknowledge
andcontributetothedevelopmentof
their career.Oneof theseorganiza
tionsis“SerbianYouthAchievement”
which encourages high school stu
dentstodeveloptheirbusinessideas
and think as future entrepreneurs
through the “Business Challenge”

По др шка не фор мал ном обра зо ва њу
Support for informal education
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мишљају каобудућипредузетни
ци.Током2018.ТелекомСрбијаје
подржаонационалнофиналетак
мичења„Пословниизазов“, као и
одржавањерегионалногтакмиче
њаподназивом„Пословниизазов
западног Балкана“ на којима су
изабраниученичкитимовисанај
бољомпредузетничкомидејом.

Већ дуги низ година Телеком
СрбијауспешносарађујесаМате
матичкомгимназијомуБеограду,
каошколомоднационалногзна
чаја.Сарадњасеогледауподршци
развоју младих талената обез
беђивањем средстава за њихово
усавршавањеиучешћенатакми
чењимаиматематичкимолимпи
јадамауземљиииностранствуса
којихсепоносновраћајуузнајви
шапризнања.

Компанија већ традиционал
ноомогућава одржавањеЛетњег
математичког кампа у Шапцу и
кампа на Тулби код Пожаревца,
на којима ученициимају прили
кудауздружењеиспортскеак
тивностираденарешавањумате
матичких проблема са искусним
професоримаименторима.

project. During 2018, Telekom Sr
bijasupportedthenationalfinalsof
theBusinessChallengecompetition,
and theholdingof a regional com
petitioncalled“TheWesternBalkans
Business Challenge” where student
teamswith thebest entrepreneurial
ideawereselected.

For anumberof years,Telekom
Srbija has successfully cooperated
withtheMathematicalHighSchool
inBelgrade,asaschoolofnational
importance.The cooperation is re
flectedinthedevelopmentofyoung
talentsbyprovidingfundsfortheir
professional education andpartici
pation in competitions and math
ematical Olympic Games in the
country and abroad from which
theyproudlyreturnwith thehigh
estrecognitions.

The company traditionally sup
portstheholdingoftheMathemati
calSummerCampinŠabacandthe
Tulba campnear Požarevac,where
participants have the opportunity
towork on the solution ofmathe
maticalproblemswithexperienced
teachersandmentors,aswellasso
cializeandenjoysportsactivities.
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Током2018.годинеостваренаје
сарадњасаудружењемстудената
BESTнапројектуArtificialIntelli
genceBattleGround–AIBGBelgra
de,првомпрограмерскомтакми
чењукојесебавивештачкомин
телигенцијом и чији је циљ да
подстакне студенте на логичко
размишљање,креативностипри
менупретходностеченогзнања.

ТелекомСрбијаподржава„Ре
гионалницентарзаталенте“ко
јиуоквирусвојихпрограмских
активностиподстичементорски
рад на пројектима са таленто
ванимученицима,каоиФонда
цију„Петља“напројектуизраде
едукативних и интерактивних
материјала за учење програми
рањаувишимразредимаоснов
нихшкола.Уоквирусарадњеса
Друштвом математичара Срби
је, компанија је омогућила уче
шће тима Србије на информа
тичкомтурниру„ЏонАтанасов“
уБугарској.

Унапређењезнањанапољутра
диције и историје нашег наро

During2018, cooperationwas es
tablishedwiththestudentassociation
BESTontheprojectArtificialIntelli
genceBattleGround–AIBGBelgrade,
the first programmer competition
whichdealswithartificialintelligence
andtheaimofwhichistoencourage
studentstouselogicalthinking,crea
tivityandtheapplicationofprevious
lyacquiredknowledge.

TelekomSrbijasupports the“Re
gional Centre for Talents”, which,
within its program activities, sup
portsmentor work on the projects
withtalentedstudents,andtheLoop
Foundation on the project of crea
tion of educational and interactive
materialsforstudyingprogramming
in the higher grades of elementary
school.Aspartofcooperationwith
theSerbianMathematicians’Associ
ation,thecompanymadeitpossible
fortheSerbianteamtotakepartin
the information tournament “John
Atanasoff”inBulgaria.

Theimprovementofknowledgein
thesphereoftraditionandhistoryof
ourpeople isavery importantseg
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да представља веома важан сег
менткада јеречоформирањуи
образовањумладих.У томциљу
ТелекомСрбијавећнеколикого
дина подржава пројекат „Стопа
манашихпредака“којиреализује
Информативноиздавачка кућа
Српске православне цркве„Све
тосавскозвонце“.Узподршкуна
ше компаније неколико генера
ција најбољих ученика основних
исредњихшколаималојеприли
кудаузтематскуиорганизовану
посету грчком острву Крф обо
гатисвојезнањеоучешћусрпске
војске у Првом светском рату и
боравкусрпскихвојниканаовом
острву.

У неформалном преносу зна
ња,вештинаиискустваучеству
ју и запослени у компанији, као
менторисредњошколцимаисту
дентима, али и као предавачи у
оквиру„Академијепословнихве
штина“једномодпројекатаФо
румазаодговорнопословањеко
ји окупља друштвено одговорне
компанијеуСрбији.

mentwhen it comes to the forma
tionandeducationofyoungpeople.
Forthisreason,TelekomSrbijahas
foranumberofyearssupportedthe
project entitled “In the Footsteps
ofOurAncestors” implementedby
thepublishingcompanyoftheSer
bian Orthodox Church, “St. Sava’s
Bell”.Withthesupportofourcom
pany,severalgenerationsofthebest
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’stayontheislandofCorfu,
duringatopicalandorganizedvisit
tothisGreekisland.

Companyemployeestakepartin
the informal process of conveying
knowledge,skillsandexperiencesto
highschoolanduniversitystudents
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
companiesinSerbia.
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Компанија Телеком Србија је
у 2018. години организовала

стручну праксу за 309 ученика
средњих школа и 137 студената
УниверзитетауБеоградуивише
високообразовних установа, као
одговор на препознату потребу
академске заједнице за олакша
вањемпреласкаученикаистуде
натасаформалногобразовањана
професионалниангажман.

Утоку2018. годинеомогућена
јестручнапраксаза19студената
Факултетаорганизационихнаука,
20 студената Електротехничког
факултета, 14 студената Високе
школеелектротехникеирачунар
ства, 19 студената Високе школе
струковних студија за информа
ционе и комуникационе техно
логије,17студенатаСаобраћајног
факултета, 22 студента Високе
техничке школе струковних сту
дијаНиш,10студенатаФакултета

In2018,theTelekomSrbijaCom1
panyorganizedpracticaltraining

for309secondaryschoolpupilsand
137studentsofBelgradeUniversity
and severalhigheducation institu
tions with a view to meeting the
academic community’s recognized
needtofacilitatethestudents’tran
sitionfromformaleducationtopro
fessionalwork.

In the course of 2018, practical
trainingwasprovidedfor19students
oftheFacultyofOrganizationalSci
ences, 20 students of theFaculty of
Electrical Engineering, 14 students
oftheHighSchoolofElectricalEn
gineeringandComputerScience,19
studentsof theHighSchool ofAp
plied Studies of Information and
Communications Technology, 17
studentsoftheFacultyofTransport
andTrafficEngineering,22students
oftheHighTechnicalSchoolofAp
plied Studies ofNiš, 10 students of

Струч не прак се за уче ни ке и сту ден те
Practical training for secondary  
school and university students
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безбедности,каоиза16студена
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
ванесуи4плаћенепраксезасту
дентеУниверзитетауБеоградуиз
области телекомуникација и ин
формационихтехнологија.

У школској 2017/18. години
ученицисредњихшкола,итопр
венственоСредњетехничкеПТТ
школе иЕлектротехничкешколе
„Никола Тесла“ Београд, имали
сумогућностдаобавепрактични
деонаставеузментореизТелеко
маСрбија.

Нашакомпанијајетоком2018.
годинеучествоваланаосмомпо
редуСајмупословаипраксипод
називом„TransportandTrafficBu-
siness Days 2018“ који је одржан
на Саобраћајном факултету у
Београду. Овај догађај је на јед
ном месту окупио студенте Са
обраћајногфакултета и сродних
факултета из области телекому
никација, транспорта, логистике

the Faculty of Security Studies and
16studentsofotherhigheducation
institutionsinaccordancewiththeir
personalrequeststoparticipate.With
the aim of attracting young talents
ofthedesirededucationalprofilein
termsof theCompany’sneeds, four
paidpractical trainingcourseswere
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 theTechnical PTT Secondary
School andNikolaTesla Secondary
School of Electrical Engineering of
Belgradereceivedpractical training
withthesupportandhelpfromtheir
mentorsofTelekomSrbija.

During 2018, our Company par
ticiptedintheeighthconsecutiveJob
and Practical Training Fair entitled
TransportandTrafficBusinessDays
2018 held at the Faculuty of Trans
portandTrafficEngineering inBel
grade.Thiseventralliedthestudents
oftheFacultyofTransportandTraf
ficEngineering and related faculties
inthesphereoftelecommunications,
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и информационокомуникацио
них технологија и представнике
привреде. Учешћем на овој ма
нифестацији, наша компанија је
студентимапружилаприликуда
сеупознајусаактивностимаком
панијеиважнимпројектима,као
имогућностимаобављањаструч
непраксе.

Специфичност учешћа наше
компанијена сајму је билаире
ализација студије случаја на те
му„Пројектовањеоптичкоглин
ка“ која је резултирала избором
најбољеградаинаградомувиду
плаћенелетњепраксезадвасту
дентаСаобраћајногфакултета.

Телеком Србија је учествовао
и на сајму послова и пракси за
студенте и дипломце техничко

transport, logistics and information
and communications technologies,
and representativesof the economy.
Bytakingpartinthisevent,ourCom
panypresentedthestudentswithan
opportunity to gain insight into the
Company’s activities and important
projects and the possibilities of re
ceivingpracticaltraining.

One of the specificites of our
Company’sparticipationwasacase
study on the following topic:“De
signing an Optical Link”. At the
end,thebestworkwasselectedand
an award – paid summer practical
training –was granted to two stu
dents of the Faculty of Transport
andTrafficEngineering.

TelekomSrbija also tookpart in
the job and practical training fair
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технолошких и природномате
матичких факултета, под нази
вом „JobFair 18 – Креирај своју
будућност!“. Као сребрни покро
витељ сајма, Телеком Србија је
имаозапаженупосећеностштан
данакојемсустудентидобијали
информације о компанији, отво
ренимраднимпозицијамаимо
гућностимазаобављањестручне
праксезакојусуисказаливелико
интересовање.

У оквиру овог догађаја, Теле
комСрбијајеодржаорадионицу
„Разговори за посао“, а реализо
ванајекаосимулацијаразговора
приликомкојесустудентидоби
липриликудасепредставеком
панији, уз сугестије како да уна
предесвојCV.

forthestudentsandgraduatesofthe
technicalandtechnologicalfaculties
and faculties of science andmath
ematics entitled JobFair18 – Cre-
ateyourFuture!TelekomSrbijawas
the Silver Sponsor of the Fair and
itsstandwasvisitedbyasignificant
number of visitors who were in
formedabout theCompany,vacan
ciesandpracticaltrainingopportu
nities in which they demonstrated
greatinterest.

As part of the event, Telekom
Srbija staged a workshop entitled
JobInterviews.Theworkshopcon
sistedofmockinterviewsatwhich
the students could present them
selvestotheCompanyandreceive
adviceastohowtoupgradetheir
CVs.

44



45

Као што понудом услуга на
стојидадопредосвакогко

рисника,даобогатииолакшањи
хову свакодневну комуникацију,
на исти начин Телеком Србија
настојидаподршкомздравстве
ними социјалним установама у
земљи омогући боље услове ле
чења и социјалне заштите што
већембројуграђана.

Током 2018. обезбедили смо
средства за набавку инкубато
раИнститутузаздравственуза
штитудецеиомладинеВојводи
неитакоомогућилибољеуслове
залечењемалихпацијената.До
муздрављауСопотуомогућили
смо набавку апарата за отоско
пијуиинхалацију,Домуздравља
„дрСимоМилошевић“уБеогра
ду,набавкуапаратазаултразвуч
ну дијагностику и ЕКГ, а Дому
здравља „Врачар“ опремање ка
бинета за мамографију, рендген
иултразвучнудијагностику.Ин
ституту за онкологију и радио

Justasitismakingsurethatitsser
vice offer reaches each and every

customer and that their daily com
municationisimprovedandfacilitat
ed,TelekomSrbijaisalsoendeavour
ing toprovidebetter treatment and
socialwelfareconditionsforasmany
citizens as possible by lending its
supportforthehealthcareandsocial
welfareinstitutionsofthiscountry.

Inthecourseof2018,wesetaside
the funds for thepurchaseof incu
bators for the Vojvodina Institute
fortheHealthCareofChildrenand
Young People, thus creating better
conditions for the treatment of ju
venilepatients.WehelpedtheSopot
Health Centre to purchase an oto
scopic and an inhaler devices, and
theDrSimoMiloševićHealthCen
tre of Belgrade to procure a diag
nosticsonographyandECGdevices.
We also assisted theVračar Health
Centreinfittingouttheirmammog
raphy, radiography and sonography
rooms, and the Serbian Oncology

Ула га ње у здрав ство и со ци јал ну за шти ту
Investments into health care and social welfare
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логијуСрбијепомоглисмоуна
бавци реагенаса неопходних за
испитивањегенетскихмаркера.

ТелекомСрбијасвојуодговор
ност према заједници остварује
икрозподршкуосетљивимдру
штвенимгрупама.Утомсмислу
компанија је подржала кампању
„Нистесами“која јекрозсерију
трибинаунеколикоградоваузе
мљиуказаланаважностучешћа
свихактерадруштваусоцијали
зацији младих људи са психич
ким проблемима и инвалиди

andRadiologyInstitute inpurchas
ingthereagentsnecessaryforstudy
inggeneticmarkers.

Telekom Srbija demonstrates its
responsibilityforthecommunityby
backingvulnerablesocialgroups.In
thatregard,theCompanysupported
thedriveentitledYouArenotAlone
which, through a number of panel
discussions held in several towns
across the country, pointed to the
importance of all social stakehold
erstakingpartinthesocializationof
youngpeoplewithmentaldisorders

„Узподршкумногихпартнера,упротеклих8годинасмоуспелида
обезбедимопосаоизараду,каоиразличитепрограмеподршкеза
вишеод350корисницаикорисникакојидолазеизтешко
запошљивихгрупа.КомпанијаТелекомСрбијајепрепознала
важностпостојањаједноговаквогпрограмапресвих,преношто
смоимисамизналикакоћесведаизгледа;препозналаједа
подршкаорганизацијеЛИЦЕУЛИЦЕможезаистадапромени
нечијиживотиосталајеузнассвевременатомпуту.“

(НиколетаКосовац,координаторка,ЛицеУлице)
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тетом.Наовајначиндопринели
сморешавањуједногважногсо
цијалног проблема као што је
стварање могућности да млади
са психичким проблемима по
стану равноправни чланови за
једнице.

НастављајућисарадњусаBEL
hospiceцентром,током2018.го
дине Телеком Србија је обезбе
диопотребнутелекомуникацио
нуинфраструктуруибесплатне
сервисезафункционисањеBEL
hospice дневног центра чија је
мисија да пружи свеобухватну

and disabilities. In thismanner, we
contributed to the resolution of an
importantsocialissue,thisbeingthe
creationofopportunities foryoung
peoplewithmentaldisorderstobe
come fullfledged members of the
community.

Maintainingitscooperationwith
theBELhospiceCentreduring2018,
Telekom Srbija provided the req
uisite telecommunications infra
structure and free services to the
BELhospiceDayCareWardwhose
missionistorendercomprehensive
assistance and specialized services

“Withthesupportfrommanypartnersinthelasteightyears,wehave
managedtoensurejobs,salariesandvarioussupportprogrammesfor
asmanyas350beneficiariesfromthedifficulttoemploycategories.The
TelekomCompanywasthefirsttorecognizetheimportanceofonesuch
programmeevenbeforeweourselvesknewwhattheresultwouldbe;it
recognizedthatthesupportoftheLICEULICEorganizationcouldtruly
changesomeone’slifeandstoodbyoursideallthewaythrough.”

(NikoletaKosovac,thecoordinatorofLiceUlice)
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помоћ и специјализоване услу
геонколошкимпацијентимакао
и подршку члановима њихових
породица.

Помоглисмохуманитарнојор
ганизацији„Пријатељ у невољи“
да организује рехабилитацију за
децулеченуодмалигнихболести,
Центрузапопуларизацијуеколо
гије „Екосфера“ обезбедили смо
део средстава за опремање про
сторијаинабавкуопремезадецу
сапосебнимпотребамаинастави
лисаподршкомудружењу„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 иЦентар за
заштитуодојчади,децеиомлади
не,ЦентарзасоцијалнирадУжи
цеиЦентар за унапређење дру
штва запројекат„Дружимосеи
учимозаједно“.

to oncology patients, and support
fortheirfamilymembers.

WehelpedtheFriendinNeedhu
manitarian organization to provide
rehabilitation services to the chil
drentreatedformalignantdiseases.
We granted the Ecosfera Ecology
Popularization Centre part of the
funds for fitting out their premises
and procuring equipment for chil
drenwith special needs, andmain
tainedoursupportfortheLiceUlice
association.

The Company rendered the free
Internet services to the homes for
children with special needs and in
cooperationwithUNICEF, it facili
tated the publication of a brochure
on the early development of chil
dren.TheCentre for theProtection
ofInfants,ChildrenandYoungPeo
ple,theUžiceSocialWelfareCentre
andtheCentrefortheImprovement
of Society and its project entitled
“We are Socializing and Learning
Together”alsoreceivedoursupport.
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Ууверењу да култура и умет
ност чине основразвоја дру

штва, компанија Телеком Србија
пружа подједнаку подршку ини
цијативама које чувају традицију
икултурнонаслеђекаоипројек
тимакојиуводесавременипоглед
насветиупотребуновихмедијау
сврхукултурногстваралаштва.

Телеком Србија и Задужбина
ИлијеМ.Коларцанаставилисуса
радњу на програму „Коларац –
Твојсветмузике“уоквирукогсу
уБеоградугостоваланајзначајни
ја имена светске музичке сцене.
Током сарадње, која траје скоро
дведеценије,публицисепредста
вило више од 120 најзначајнијих
музичких уметника у чијим вир
туознимумећима је уживало ви
шеод120.000посетилаца.

ТелекомСрбијатрадиционално
подржавакултурнуманифестаци

Confidentthatcultureandartare
thebasisforthedevelopmentof

a society, Telekom Srbija is equally
supporting initiatives fostering tra
ditionandculturalheritageandpro
jects introducing a contemporary
outlook and use of the newmedia
furculturalcreativitypurposes.

Telekom Srbija and the IlijaM.
KolaracEndowmenthavemaintai
ned their cooperation on the pro
gramme Kolarac – Your Music
Worldinwhichthemostrenowned
artists of the international music
scenetookpart.Duringthiscoop
eration,whichhasspannedalmost
two decades, more than 120 dis
tinguishedmusic artists presented
themselvesandasmanyas120,000
visitors enjoyed their performing
virtuosity.

TelekomSrbijatraditionallysup
portstheNušićDayseventheldin

По др шка кул ту ри – основ за  
на пре дак сва ког дру штва

Support for culture – precondition for  
every society’s advancement
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ју„Нушићеви дани“ уСмедереву,
„Дечјиоктобарскисалон“и„Зма
јеведечјеигре“.Поднашимпокро
витељствомодржанајеиизложба
„100жена–100минијатура“чији
јециљактивноочувањетрадици
оналног наслеђа у Србији, са по
себном мотивацијом жена да се
бавепроизводњомручнихрадова
и рукотворина. Библиотеке десет

the townof Smederevo,Children’s
OctoberExhibitionandZmajChil
dren’s Festival. Also staged under
ourauspiceswastheexhibitionen
titled100Women–100Miniatures
aimedatpreservingSerbian tradi
tional heritage, particularly wom
en’s commitment to handicraft.
We enriched the libraries of ten
primaryschools inSerbiawith lit

„ТелекомСрбијајекаодонатордоказаодаунашојземљипостоје
установекојесматрајудајеулагањеукултуруипросветузначајно
идамладимљудиматребаомогућитидобреусловезаради
могућностдаискажусвојталенат.ОпремакојујеТелекомСрбија
донираонедавнооформљеномодсекуНовихмедијакаоинаграда
којасеовегодинедодељујеподругипутстудентуовогодсека,
представљајувеликуподршкурадуФЛУуцелиниипримернакоји
бимногекомпанијеуСрбијимогледасеугледају.“

(ДимитријеПецић,деканФакултета
ликовнихуметностиуБеограду)
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основних школа у Србији обога
тилисмокњижевнимкласицимаи
популарнимиздањимазамладе,а
НароднојбиблиотециуЗрењани
нуобезбедилисмотаблетрачуна
резанаграђенеученикедечјема
нифестације„Песничкаштафета“.

Уз подршку Телекома Србија
отворенајеиизложбаМиленаПа
вловићБарилиуДомуЈевремаГру

eraryclassicsandpopulareditions
foryoungpeople,andsuppliedthe
NationalLibraryofZrenjaninwith
tablets intended for the students
awarded at the Poetic Festival for
children.

AMilena Pavlović Barili exhi
bition opened at Jevrem Grujić’s
Homewiththesupport fromTel
ekomSrbija.More than 40paint

“Asasponsor,TelekomSrbijaprovedthatthereareinstitutionsinthis
countrywhichbelievethatinvestmentincultureandeducationis
importantandthatyoungpeopleshouldbeprovidedwiththesound
conditionsforworkandanopportunitytodisplaytheirtalent.The
equipmentrecentlydonatedbyTelekomSrbijatothenewly-established
NewMediaDepartment,andtheawardwhichthisyearispresentedfora
secondtimetoastudentoftheDepartment,isahugeencouragementfor
theactivitiesoftheFacultyofVisualArtsasawholeandanexampletobe
followedbymanycompaniesinSerbia.”

(DimitrijePecić,thedeanoftheFacultyofVisualArtsinBelgrade)
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јића.Вишеод40дела српскесли
карке која је обележила светску
уметничкусцену,њенемоднекре
ацијеиличнипредметипрвипут

ingsbythisSerbianartistwholeft
hermark on the international art
scene,herfashiondesignsandper
sonalobjects,areallonshowinone

„СарадњакомпанијеТелекомСрбијаиКоларцатрајевишеод
дведеценијеипримерјемеђусобногповерењаидоследности
уафирмацијинајвишихдометауметничкемузике.УВеликој
двораниКоларцанаступалојевишеодстотинунајзначајнијих
светскихстваралацаиинтерпретаторамузике,крозЦиклусе
концерата„Великанимузичкесцене“и„Коларац–твојсвет
музике“,захваљујућиТелекомуСрбија.Тежњаупредстављању
врхунскихуметникаистовременојебиламогућностдавишеод
120.000посетилацаконцерата,уоквируовихциклуса,учествује
умагијимузикекојаподразумевапосебанличниосећај,
јединственуприлику,имиџ,репутацијуиприпадањенајвишим
уметничкимкреативнимостварењима.Какосе,временом,
развијаланашамеђусобнаодговорностпремапословноми
уметничкомокружењу,градиласеиразвијалалидерскапозиција
ТелекомаСрбијаиКоларцаудоменупословакојимасебаве.“

(ЈаснаДимитријевић,управникЗадужбинеИлијаМ.Коларац)
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суизложенинаједномместу,ито
ујединственомамбијентуДомаЈе
врема Грујића, музеју који је био
домаћинмногимизложбамавели
канасрпскеуметности,попутПаје
ЈовановићаиПетраЛубарде.

place–theuniqueambianceofJe
vremGrujić’s Home, themuseum
whichhostedmanyexhibitionsby
distinguished Serbian artists, in
cluding Paja Jovanović and Petar
Lubarda.

“MorethantwodecadelongcooperationbetweenTelekomSrbijaand
Kolaracisaparagonofmutualtrustandpersistenceinaffirmationof
highestqualityinartisticmusic.ItwasthankstoTelekomSrbijathat
Kolarac’sConcertHallhashostedmorethanahundredmostsignificant
worldrenownedartistsandmusicinterpretersthroughtheconcertcycles
called“GreatMusicPerformers”and“KolaracYourWorldofMusic”.
Ourwishtorepresenttopartistswasatthesametimethepossibilityfor
morethan120,000spectatorstoparticipateinthemagicworldofmusic
involvingspecialpersonalfeeling,uniqueopportunity,image,reputation
andbelongingtothehighestartisticandcreativeachievements.As
ourmutualresponsibilitytowardscorporateandartisticenvironment
developed,theleadingpositionsofbothTelekomSrbijaandKolarac
Endowmentgrewgraduallyinthefieldofourrespectivecorebusinesses.”

(JasnaDimitrijevic,managerofIlijaM.KolaracEndowment)
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Компанија јенаставиласарад
њусаОдсекомзановемедијена
Факултету ликовних уметности
доделившинаградуТелекомаСр
бијастудентуПавлуБановићуза
најбољи рад на том Одсеку под
називом„Немојдамисесмејеш“.
Поредновчане награде за најбо
љистудентскирад,компанијаТе
леком Србија донирала је сред
ства за набавку вредне техничке
имултимедијалнеопременаОд
секузаНовемедије.Натајначин,
студентимасуобезбеђенидодат
ниалатизарадуобластимафо
тографије, видеа и других ново
медијскихдисциплина.

This year too the Company has
maintained its cooperation with
theNewMediaDepartment of the
FacultyofVisualArts,bypresenting
theTelekomSrbijaawardtostudent
PavleBanovićforthebestworkpro
ducedattheDepartmentandentitled
DonotLaughatMe.Apartfromthe
grantforthebeststudentwork,Tel
ekomSrbija also contributed funds
to the purchase of valuable techni
cal and multimedia equipment at
theNewMediaDepartment.Inthis
manner,thestudentswereprovided
withadditionaltoolsfortheirwork
inthesphereofphotography,video
andothernewmediadisciplines.
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Подршкавредностимаукулту
рикрозсавременеканалеко

муникацијеидруштвенемрежеда
јенаммогућностдакаокомпанија
окренутатехнолошкиминовација
манасавременначинукажемона
традиционалневредности.

Тако је свака среда у години на
mtsFacebookпрофилубилапосве
ћена култури кроз постове и фо
тографије у којима се најављују
награде, а кроз објаве подсећа на

Asacompanycommittedtotech
nologicalinnovations,thesup

portforculturalvaluesthroughcon
temporarycommunicationchannels
and social networks for uswas an
opportunity topoint to traditional
values.

Thus,eachWednesdayintheyear,
our Facebook profile was devoted
to culture through posts and pho
tographs announcing awards and
recallingthefactsandtriviarelated

# Кул тур на сре да
# Culture Wednesday
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чињеницеизанимљивостикојесе
везују за најзначајнија остварења
истакнутих личности, заинститу
цијеипројектекојисудопринели
развоју културе у нашој земљи.
Појединипостовисредомбилису
резервисанизапредстављањепри
знатихуметникаињиховихдела.

Токомгодинеподељенојевише
од250каратазапозориштаизце
леСрбије,законцерте,каоивели
кеманифестацијепопутFESTаи
„Нушићевих дана“. Љубитељима
културепоклоњеноје43књигео
историји,Београдуиградовимау
Србијикаои10графикасаразли
читиммотивимакојесуизрадили
признати уметници међу којима
суНебојшаРадојев,БиљанаШе
воиМиаЛужајић.

tothemostimportantachievements
bydistinguishedpersonalities,insti
tutionsandprojectsthatcontributed
tothedevelopmentofcultureinthis
country.Certainpostspublishedon
Wednesdayswereaimedatpresent
ing generallyacclaimed artists and
theiropuses.

In the course of the year, more
than250ticketsweredistributedfor
the theatres from all over Serbia,
concertsandmajorevents suchas,
forinstance,FESTandNušić’sDays.
Culture devotees were presented
with43booksonhistory,Belgrade
and towns in Serbia and 10 prints
with differentmotifsmade by dis
tinguished artists includingNeboj
ša Radojev, Biljana Ševo and Mia
Lužajić.
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Колико сматра важним здрав
развој и одрастање младих

у подстицајном окружењу, јача
ње заједништва и тимског духа,
Телеком Србија показује и кроз
своју посвећеностмладимаи ка
да је реч о спорту. Поносно ис
тичемо сарадњу са„Покретом за
женску кошарку –МаринаМаљ
ковић“идоприноскојисмодали
пројектубесплатнешколекошар
кезадевојчицеосновношколског
узраста. Поред бесплатне школе
кошарке, током 2018. сарадња са
„Покретом“ је употпуњена орга
низовањем кошаркашког турни
ра и издавањем „Организатора“
–планераактивностикојипрати
школскирадникалендароснова
ца и помаже малим кошаркаши
цама да боље испланирају свој
радни дан, школске и спортске
обавезе.

Будућидаделимоистевредно
сти кад је реч о развоју младих,
Телеком Србија подржава „По

Throughitscommitmenttoyouth
andsports,TelekomSrbijadem

onstrates that it deems important
thehealthydevelopmentandgrow
ingupofyoungsters ina stimulat
ingenvironment,thestrengthening
of togetherness and the fostering
oftheteamspirit.Weareproudto
point to our cooperation with the
MarinaMaljkovićWomen’sBasket
ballMovementandthecontribution
wemadetoafreeschoolofbasket
ballforgirlsofprimaryschoolage.
Apart from the free school of bas
ketball, our cooperation with the
Movement was expanded in 2018
toincludetheorganizationofabas
ketball tournament and the publi
cation of the Organizer –Activity
Plannerthatfollowsthetimetableof
primary school children and helps
young basketball players to better
plan their school day and sporting
activities.

Giventhatwesharethesameval
ues in the development of young

Спорт и мла ди
Sports and youth
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крет“ од његовог настанка 2015.
године,одкадајекрозњегапро
шло 1.380 девојчица, на тренин
зима који се одржавају на више
локацијауБеоградуиунеколико
градовауСрбији.

Телеком Србија подржао је и
пето спортско окупљање деце и
њиховихпородицакојеорганизу
јеПравославноспортскодруштво

sters,TelekomSrbijahassupported
the Movement from its inception
in2015.Sincethen,1,380girlshave
undergone training held at several
locations in Belgrade and several
townsinSerbia.

Telekom Srbija also supported
thefifth ina rowsportsgathering
ofchildrenandtheirfamiliesstaged
bytheSvetaSrbijaOrthodoxSports

„СакомпанијомТелекомСрбијасмовећтрећугодинунаистој
мисији,атојекакодадевојчицамаосновношколскогузраста
помогнемодарастуиразвијајусеускладусаправимвредностима.
Изузетносамсрећнаштојеузнаспоузданпартнер,којијемеђу
првимапрепознаонашенапореидаонампозитиванветарулеђа
даорганизујемобесплатнекошаркашкетренинге.“

(МаринаМаљковић,„Покретзаженскукошарку“)
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„Света Србија“. Манифестација
под називом „Спортско сабра
њеСветеСрбије“има зациљда
подстакнеразвојспортскогдуха,
заједништва, породичних и тра
диционалнихвредностииумају
свакегодинеокупљавеликиброј
учесника који имају прилику да
сеопробајуитакмичеубројним
спортскимвештинама.

Society. The event entitled The
SportsGathering of Sveta Srbija is
aimedatencouragingthedevelop
mentofthesportingspirit,togeth
erness, and familyand traditional
values. Every year inMay, it ral
liesalargenumberofparticipants
who thus have an opportunity to
try and compete in a number of
sportsskills.

“Forathirdconsecutiveyear,togetherwithTelekomSrbija,wehave
pursuedthesamemission–tohelpgirlsofprimaryschoolagetogrow
anddevelopinaccordancewithtruevalues.Iamveryhappytohave
areliablepartnerbyourside,theonethatwasthefirsttorecognizeour
effortsandthewindinoursailsthatencouragedustoorganizethefree
basketballtraining.”

(MarinaMaljković,theWomen’sBasketballMovement)
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Као члан локалне канцелари
је Глобалног договора Уједи

њених нација, компанија Телеком
Србијасеобавезаладасвоједелат
ностиусагласисадесетуниверзал
нихпринципаизобластиљудских
права,рада,заштитеоколинеиан
тикорупције. Као највећа светска
грађанска иницијатива, Глобални
договорјепресвегафокусиранна
изградњу социјално одговорног
пословањаитржиштакојеукључу
јесверелевантнедруштвенечини
оцеупромовисањуЦиљеваодржи
вог развоја у оквируАгенде 2030.
Поред тога, компанија је и члан
Форума за одговорно пословање
који промовише компаније које
подстичу развој друштвено одго
ворног пословања и
успостављањетрајних
истабилнихдруштве
ноодговорнихпракси
упословномсектору.

Компанија Теле
ком Србија је поно

AsamemberoftheUNGlobal
Compactlocaloffice,Telekom

Srbijaundertooktoalignitsactivi
tieswithtenuniversalprincipleson
humanrights,labour,environment
andanticorruption.Asthegreat
estinternationalcivilinitiative,the
GlobalCompactprimarilyfocuses
on the development of a respon
sible business environment and
market that includes all relevant
social factors in thepromotionof
theSustainableDevelopmentgoals
within the 2030Agenda. Besides,
theCompany is amemberof the
Corporate Responsibility Forum
which promotes the companies
upholdingthedevelopmentofcor
poratesocialresponsibilityandthe

establishment of
lasting and stable
CSR practices in
the business do
main.

Telekom Srbija
isproudofitssuc

На гра де и члан ства
Awards and memberships



67

сна на остварене успехе током
2018. године, јер је освојила низ
признањакојасудоказдајеком
панијанаправомпутукадајереч
о стратегији друштвено одговор
ногпословања.

> Телеком Србија је добитник
највишегодликовањаСрпскепра
вославне цркве, Ордена Светог
Савепрвогстепена,законтинуи
раноучешћеуактивностимаСрп
скеправославнецркве.

>Министарствопросвете,нау
кеитехнолошкогразвојадодели
ло је Телекому Србија Светосав
скунаградузаизузетандопринос
иконтинуираноулагањенапољу
образовањакојисуостваренито
ком2017.године.

>Наградузахуманитарнирад
компанији Телеком Србија доде
лиојемагазин„Diplomacy&Com-
merce“ зањене филантропске ак
тивностиутоку2017.године.

>КомпанијиТелекомСрбијауру
чена је захвалница Министарства
културе због подршке коју компа
нија пружа институцијама и поје
динцимаупроцесудигитализације
уобластимауметностиикултуре.

cessreachedinthecourseof2018as
itreceivedastringofawards,which
testifiestothefactthattheCompa
ny is on the right track as regards
its corporate social responsibility
strategy.

>TelekomSrbijaistherecipient
of thehighest honour awardedby
theSerbianOrthodoxChurch–the
Order of St Sava first degree, for
its continued participation in the
activities of the SerbianOrthodox
Church.

>TheMinistryofEducation,Sci
ence andTechnologyhas awarded
toTelekomSrbijatheStSavaPrize
foritsexceptionalcontributionand
continuedinvestmentineducation
in2017.

>TheDiplomacy&Commerce
magazineawardedtoTelekomSr
bija a prize for its humanitarian
work and philanthropic efforts in
2017.

>TheCultureMinistrypresent
ed Telekom Srbija with a thank
younote for the support it lends
to the institutions and individuals
in thedigitalizationprocess in the
spheresofartandculture.
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