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„Орлићи“заслужили
бољидочек
Ко ли ко сам био искре но оду ше вљен 
успе хом на ших мла дих фуд ба ле ра на 
Но вом Зе лан ду, то ли ко сам огор чен 
свим оним што се де ша ва ло на и око 
„бал ко на“. 
Не ћу да се „ме шам“ у „по ли ти ку“, јер 
су сви ко ји су се упле ли, де лом или го
во ром или об ја шња ва њем, ка ко би се 
за бра ни ло по ја вљи ва ње по је ди них 
функ ци о не ра до вољ но су по ка за ли да 
им је „по ли ти ка“ увек и ис пред исти не. 
Же лим са мо да ка жем да су ти мла ди 
љу ди за слу жи ли леп шу, бо љу и про фе
си о нал ни ју про сла ву од оног не у ко 
скле па ног из ла ска – пр вих и то злат них 
фуд ба ле ра у исто ри ји „бал ко на“. Ка ква 
је то „фе шта“ мо гла да бу де и ка ко се 
то све јад но за вр ши ло. 
Пр ва ци све та за слу жу ју и „пр ва ке све
та“ ме ђу ор га ни за то ри ма, сце на ри сти
ма, ре ди те љи ма, му зи ча ри ма, во ди те
љи ма – а све је оста ло на крај ње ама
тер ском ни воу. Има то ли ко пи са ца, му
зи ча ра, глу ма ца, ре ди те ља, пе сни ка, 
сли ка ра ко ји во ле и пра те фуд бал и са
мо их је тре ба ло по зва ти. Да се и ту ни
је „упле ла по ли ти ка“, или „бо је дре со
ва“? Ја сам, ина че, на ви јач „Цр ве не 
зве зде“ и због ова квих и слич них до га
ђа ја већ 25 го ди на не идем на утак ми
це. 
Ако су не ка да шњи „Чи ле ан ци“ би ли 
„узор и иде ја во ди ља“, тре ба ло је не ког 
од њих по зва ти да до ђе и по здра ви ове 
сјај не мом ке. 
Има мо жи ве осва ја че фуд бал ских, ко
шар ка шких и дру гих ме да ља, ко ји би се 
си гур но ода зва ли на по зив да се по ја

ве. И ка ква би то част би ла за те мла де 
љу де – шам пи о не до че ку ју спорт ски 
шам пи о ни. Ја бих по звао и јед ног Но
ва ка Ђо ко ви ћа, и си гу ран сам да би он, 
а и мно ги дру ги, по слао ви деоче стит
ку. 
Мо гли смо да по ка же мо и ме да ље из 
Мон те ви деа, са олим пи ја да у Лон до ну, 
Хел син ки ју, Ри му, или са не ких дру гих 
так ми че ња. Да не го во рим ка кав је 
„филм“ мо гао да се мон ти ра и да се 
„вр ти“ на ве ли ком плат ну ис пред и из
над бал ко на. 
Ако по шту је мо успех ових мла дих љу ди, 
зар ни је не ко мо гао да за сва ког од њих 
на пи ше по јед ну при год ну ре че ни цу. 
Зар ова кав успех ни је био шан са да се 
пред ста ве и не ки дру ги мла ди спор ти
сти ко ји су осво ји ли ме да ље, ти ту ле 
при зна ња, на при мер мла ди ва тер по
ли сти ко ји су три јум фо ва ли у Ба куу. Ко
ли ко сам ви део ка сни је, они су се са 
фуд ба ле ри ма по ја ви ли на про сла ви у 
Но вом Са ду. 
Али, то су на ша по сла. 
Хај де да про ме ни мо на чин ор га ни за ци
је и кри те ри ју ме. Не због спор ти ста, јер 
они осва ја ју и осва ја ће ме да ље и без 
све ча них до че ка, већ због нас, да се не 
бру ка мо.

НиколаНешковић,
Бе о град 

Србијаможебоље
Да Ср би ја мо же бо ље, увек су ме уве
ра ва ли обич ни и скром ни љу ди: То се 
од но си и на та ко зва не ма ле или обич
не оп шти не, ко је су ма њеви ше да ле ко 
од очи ју на ших „раз вој них стра те га”. 
Та ква је и си ро ма шна оп шти на Брус, ко

јој је у пред из бор ним кам па ња ма сва
шта на ја вљи ва но, а нај ви ше из град ња 
гон до ле Бр зе ће – вр хо ви Ко па о ни ка, да 
би по сле из бо ра сва ка ини ци ја ти ва по 
овом пи та њу из вол шеб них раз ло га 
утих ну ла. 
А Бр зе ће, на иде ал ној над мор ској ви
си ни од 1.100 ме та ра, ни је ни ка кво ди
вље ви кенд на се ље. Има ква ли тет ну 
во ду, ре гу ли са ну ка на ли за ци ју, пре чи
шћа ва от пад не во де, али не ма шан су 
да по ста не наш Сент Мо риц. За што? 
У та квој јед ној оп шти ни, у слу жби ка та
стра љу ба зни слу жбе ни ци на нај бр жи 
мо гу ћи на чин вам за вр ше и нај ком пли
ко ва ни је до ку мен те, у ло кал ној по шти 
вам не ба це кроз шал тер уплат ни цу са 
чу ве ним: „по пу ни те са ми”, већ вам љу
ба зна слу жбе ни ца са ма ис пу ни уплат
ни цу, а при ли ком ове ре пре пи са код го
спо ди на Ми љој ка Сто ји ћа у оп шти ни 
Брус са зна те да вас то ни шта не ко шта! 
У то сам се уве рио без број пу та до ла
зе ћи слу жбе но из Бе о гра да да за вр
шим од го ва ра ју ћи по сао. 
Циљ мог пи сма је да скре нем па жњу да 
Ср би ја има по тен ци јал за бр зо пре тва
ра ње у ефи ка сну др жа ву, али да мо ра 
да се фо ку си ра на енер ги ју и же љу та
ко зва них ма лих и за по ста вље них, а ка
да се про бу ди та енер ги ја ре зул тат мо
ра до ћи. До каз за то је на ша мла да фуд
бал ска ре пре зен та ци ја, а она је са мо 
део на шег на ро да ко ји је кроз исто ри ју 
оп стао упр кос свим иза зо ви ма и не ма
шти ни, али за хва љу ју ћи енер ги ји обич
них љу ди. Ка ко про бу ди ти ту енер ги ју, 
ми слим да ни је пи та ње за ми ли он до
ла ра. 

МиланШебаљ,
дипл. ек., Бе о град

УНорвешкуинтерниране
похапшенепатриоте
То ком по се те пре ми је ра Алек сан дра 
Ву чи ћа Нор ве шкој, 7. ју на 2015, Пр ви 
про грам РТСа је два пу та еми то вао 
вест да је го спо дин Ву чић по ло жио ве
нац на спо ме ник „ју го сло вен ских рат
них за ро бље ни ка” у тој на ма при ја тељ
ској зе мљи. То ни су би ли рат ни за ро
бље ни ци, не го по хап ше ни па три о ти, 
пар ти за ни, је дан офи цир ју го сло вен ске 
вој ске, иле гал ци (ко му ни сти и ско јев
ци), сви ма хом из Ср би је, уче сни ци у 
по чет ним ак ци ја ма про тив оку па то ра. 
На ци сти су на оку пи ра ној нор ве шкој те
ри то ри ји из гра ди ли кон цен тра ци о ни 
ло гор Тром зен, за сме штај ин тер ни ра
ца. Не ки од пре жи ве лих из Про ку пља, 
на јав ним три би на ма 1945. и 1946. го
во ри ли су о том ло го ру и суд би ни на
ших љу ди. Чак је и ви ше пред ста ва у ло
кал ном по зо ри шту и со ко ла ни би ло по
све ће но њи ма. Ба та Сте фа но вић, ро ђе
ни брат мо је сна хе, сме стио је штам па
ри ју КПЈ у оче вој ку ћи, ко јом је ру ко во
дио. Ње гов отац је имао на ди мак При
зре нац. Кра јем ле та 1941. не ко је Ба ту 
про ва лио, па га је кви слин шка по ли ци
ја ухап си ла и пре да ла Ге ста пу. Ка да су 
обез бе ди ли до во љан број по хап ше них, 
ин тер ни ра ли су их у на ве де ни ло гор. 
На брод ском де лу пре во за за Нор ве
шку, Ба та је уби јен и ба чен у мо ре, јер 
на ци сти ни су хте ли да у ло го ру има ју 
„бан ди та бун џи ју”. На кон осло бо ђе ња, 
ње го во име је укле са но на спо ме ни ку 
у под нож ју Хи са ра у Про ку пљу, за јед но 
с оста лим жр тва ма из гра да. 

МилутинГ.Стојановић,
пен зи о нер, Бе о град 
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Зе мља ко ја је из не дри ла Пу пи на  
и Те слу не сме да диг не ру ке од обла сти 
ин фор ма ци о но–ко му ни ка ци о них  
тех но ло ги ја

Проф. др Ја сми на Ву јић*

Иницијативни одбор „Телеком је
наш”доставиојеовенедељеВла

диРепубликеСрбијеиминистарстви
маотворенописмопротивпродаје
„ТелекомаСрбија”којејепотписало
210врхунскихмеђународнопризна
тихстручњакаурелевантнимобла
стимаизСрбијеи11земаљаусвету,
укључујућиСАД,Канаду,Аустралију,ЈужноафричкуРе
публику,УједињенеАрапскеЕмиратеинеколикоевроп
скихдржава.Међупотписницимаје129докторанаука,
укључујући24академикаи60професорауниверзитета,
23магистранаукаимастера,57инжењера,економиста,
правника,адвокатаиновинара.Готовополовинапотпи
сникајеизнашенаучностручнедијаспоре.Међупотпи
сницимасуинеколикобившихминистараипомоћника
министараизСрбијеиРепубликеСрпске,деканиелектро
техничкихфакултетауБеоградуиБањaлуци,председник
АкадемијеинжењерскихнаукаСрбије,каоипотпредсед
никАкадемијенаукаиумјетностиРепубликеСрпске,не
кадашњесудијеСавезногуставногсуда...
Каои2010.године,кадјесличноотворенописмопре

датотадашњојминистаркизателекомуникацијеЈасни
Матић,желимопоноводаизразимосвојузабринутост
збогодлукевладедапрода„ТелекомСрбија”која,пре
манашиминформацијама,поновонијебилапропраћена
неопходноманализомиадекватнимобразложењем.Није
јаснопокомосновунашавласт,послесвегаштоседого
дилоод2001.године,јошверуједаћедаљабруталнапри
ватизацијеи„либерализацијатржишта”донетибољитак
Србији,каднашапретходнаискустваиискуствадругих
земаљапоказујусупротно.Продајаилиприватизација
„ТелекомаСрбија”,или
некогњеговог дела, и
генералноинфраструк
турекојујеградиладр
жава,направићенаро
дуСрбијенепроцењиву
иненадокнадивуште
ту.Премаподацимаиз
априлскогистражива
њајавногмњења,слич
номислиивишеод65
одстограђанаСрбије.
Премаинформација

ма објављеним недав
но, словеначка влада
јеодлучила16.јунада
непродасвој„Телеком”

кадасесазналодајетребалодабудепродатподуплони
жојцениод(сакривене)правевредностиод1,671мили
јардуевраидајејeдиникупацбританскифонд„Синвен”
устварипукипосредникза„Дојчетелеком”.Изгледада
сесличансценариоодвијауСрбији,гдејошнисмочу
ливисинупроценекојујекомпанија„Лазард”урадила,
аминистарВујовићпомињебројод1,5милијардиевра
запродају100одсто„Телекома”,штојескороистоветно
са1,4милијардеевракојесутраженеза51проценат„Те
лекома”2010.године!
Доксеземљеутранзицијиприсиљавајудапродајусво

јеИТкомпаније,великеибогатедржавесугенералноза
држалепроцентесвојихоператора(Норвешка,Немачка,
Британија,Француска,Шведска...)којиукључујуивели
кибројоткупљенихоператорамањих,сиромашнихзема
ља,тејошмогудаконтролишусвојутелекомуникациону
инфраструктуруиприходекоједоносе.
Каостручњациупознатисаситуацијомуобластителе

комуникацијанесамоуСрбијинегоиусвету,нарочито
смозабринутизабудућностинформационокомуника
ционеиндустријеиистраживачкогразвоја,каоиобра
зовањабудућих генерацијауовојобласти.Будућност
електротехничкихиелектронскихфакултетауСрбијии
РепублициСрпскојбилабидоведенаупитањепродајом
„ТелекомСрбија”.Овифакултетисупризнатиипознати
усвету,укључујућииСАД,одакледолазиинајвећиброј
потписникаотвореногписма.
Услучајупродајестранојкомпанији,заштитатајности

телекомуникационогсаобраћајаинационалнабезбедност
бићепрепуштенистранцима,смогућностимакомплетног
надзораипраћењавезавојскеиполиције,државнеуправе,
предузећаиграђана.Врлојемогућедаимедијскисадржаји
промовисаниодиностранихвласникабудусупротставље
ниинтересимадржавеСрбијеињенихграђана.
Збогсвеганаведеногуотвореномписмуапелујемона

ВладуРепубликеСрбиједаодговорнопреиспитасвоју
намерудапрода„ТелекомСрбија”,анализирајућииску
ствадругихземаљаисвемогућепоследицепопривреду,
економију,образовањеиразвојземље.Предлажемодасе
одмахобуставипроцеспродајеипређенареорганизаци
ју„ТелекомСрбија”,уколикопостојепроблемиуњеговој
ефикаснојорганизацији.
Потписнициотвореногписмастојенарасполагањуда

помогнустручнимсаветимаисвојиммеђународнимис
куством.Угруписупрофесорисанајбољихуниверзитета
усвету,стручњацикојирадеуистраживачкимлаборато
ријамаилителекомуникационимкомпанијамауСили
цијумскојдолини,одкојихсумногивласниципатенатау
областителекомуникацијаиразвојнихсофтверскихпро
грама,ауториуџбеникаикњига,каоивласницикомпа

нија.Многонашихмла
дихстручњакарадоби
се вратило у земљу и
помогло домаћемраз
војуовеизузетнопро
фитабилнеобласти.
ШтабиреклиПупин

иТесланатврдњедаСр
бинемогудасавладају
новетехнологије,дане
могуефикаснодаупра
вљајујавнимдоброми
даимзатотребаодузе
ти„Телеком”?! ¶
*У име Ини ци ја тив ног

од бо ра  
„Те ле ком је наш”

Апел струч ња ка:  
не про да ва ти  
„Те ле ком”

Сел фи
Де а на Ди ми три је вић*

Прошла2014.проглашенајегоди
ном„селфи”фотографија.Уколи

кона„Инстаграму”уовомтренутку
укуцате„селфи”,појавићевамсеви
шеоддвестадеведесетмилионафо
тографија,аакозадвасатапоновите
претрагу–бројћесеувећатичакза
педесетхиљада.
„Селфи”сенајчешћекарактерише

каовиднарцизмаиташтине,посебно
кодособакојенадруштвенимпрофи
лимаобјављујуипонеколикослика
дневно.ИстраживањауБританијису
показаладачак87одстоженабарем
једномнедељнонаправи„селфи”фо
тографију,докјечетвртинаиспита
нихизјавиладајеникаданеобјављу
јепредорадеупонуђенимфилтерима
нателефону.Умодернојпсихологи
јинарцисоидностседефинишекао
екстремна себичност и велика по
требазадивљењем,којакарактери
шеодређенитипличности
исматранајебезопасном.
Међутим,изперспективе
психоанализенарцисоид
ност означава себичност
која произилази из про
пустадаразликујемосебе
одостаткасвогокружења.
После многобројних ис
траживања,Универзитету
Џорџијиобјавиојетрипси
холошкаразлогакојастоје
иза ове модерне потребе.
Напрвомместутојесамо
дивљење,каоврстапретен
циозности,другиразлогје
потребазадруштвеноминтеракци
јом,анатрећемместујеуметничко
изражавање.Истраживањасутакође
показаладамеђуданашњимстуден
тимаима58одстовишенарцисанего
штојезабележеноу1982.години.
Корисници„селфија”самопоуздање

подижунегујућинарцизам,штоимса
временатехнологијаомогућујенасва
комкораку.Потребадавасдругико
ментаришуи„лајкују”мождаупочетку
делујебезазлено.Временомованавика
појачаваегоизамисујету,стварајући
зависностодпажње.Кадасудугован
„догађања”надруштвениммрежама
корисниципочињудаосећајуанкси
озностинелагоду,којуморајудана
доместе поновним истицањем себе.
Окруженипримеримапознатихлич
ности,младидобијајупотврдуданамо
дераниприхватљивначинучествујуу
друштвеномживоту.Заборављаседа
јепознатимасамопромоцијадеопосла

идаонидобијајузаузвратвишеструку
корист,докмладиширомсветатроше
безбројсатинанештоштоћемождаби
тиактуелносвегаполасата.Психолози
напомињуидаконстантнопосматрање
фотографијапознатихињиховогстила
животаможечакстворитииосећајин
фериорности.
Парадоксовогсавременогегзиби

ционизмајесадржанучињеницида
људи улажу више времена у себе, а
имајусвемањеидентитетаиаутен
тичности. Спремање за фотографи

сање, бирање адекватног
осветљења,провлачењефо
тографијекрозфилтере,за
тим њено постављање на
различите платформе уз
адекватанописзахтевадо
ста залудног времена, ко
јенедоприносиличности
нинакојиначиносимиис
кључивоповршно.Све„сел
фи”фотографијеличеједна
надругу.Чакиостатакфо
тографијакодвећинекори
сника друштвених мрежа
имајусличнутематику,то
сусликекафе,пића,јела,па

тика,наруквица,лаказанокте,одев
нихкомбинација,сатоваиливолана
аутомобила.Немаизраженогмишље
ња,немастава,свесамебезвреднеко
пије.Материјализамбездуше.
Генерацијепосле1980. године су

уз глобализацију и друштвенемре
жеформиралесвојидентитетнајви
шеподутицајемЗапада.Такоседанас
омладинаизбилокогделасветамеђу
собномногомањеразликујенегошто
сусеразликовалестаријегенерације,
којесувеликимделомбилесличнеис
кључивоуоквирунацијаукојимасу
живеле.Данасјеучешћенадруштве
ниммрежаманеминовно,алитреба
пажљиворазмислитиоразлозимаиза
свакеобјавекојасеправи.Сачувати
идентитет,остати„свој”требалобида
буденајважнијизадатаксвакојмладој
особикојабармаложелидапоклони
овомсветунештоново. ¶

*Дипл. фи ло лог

Па ра докс овог 
са вре ме ног  
ег зи би ци о ни зма 
са др жан је у 
чи ње ни ци да 
љу ди ула жу ви ше 
вре ме на у се бе,  
а има ју све ма ње 
иден ти те та и 
аутен тич но сти
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