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С
уд прав де Европ ске уни је у Лук сем бур гу до
нео је од лу ку да го ја зни љу ди у те жим слу
ча је ви ма мо гу да се сма тра ју за осо бе са ин
ва ли ди те том, што зна чи да су за шти ће ни 
За ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је на рад

ном ме сту. Пре су да ко ја је оба ве зу ју ћа за све зе мље ЕУ 
мо же да зна чи да ће по сло дав ци мо ра ти да тре ти ра
ју го ја зне рад ни ке ко је те жи на спре ча ва да у пот пу но
сти оба вља ју сво је по сло ве као осо бе са ин ва ли ди те том.  
Суд сма тра да, под од ре ђе ним окол но сти ма, го ја зност рад
ни ка мо же да пред ста вља фи зич ко, мен тал но или пси хо ло
шко огра ни че ње ко је у ком би на ци ји са дру гим пре пре ка ма 
мо гу спре чи ти ефи ка сно уче ство ва ње у про фе си о нал ном 
жи во ту, а не спо соб ност ко ја је ду го роч на, као што је слу
чај са го ја зно шћу, мо же да се сма тра ин ва ли ди те том. Од лу
ка зна чи да ће ши ром ЕУ по сло дав ци мо ра ти да се из ло же 
до дат ним тро шко ви ма, ка ко би при ла го ди ли сво је рад но 
окру же ње го ја зним рад ни ци ма ко ји мо гу да зах те ва ју ве ћа 
се ди шта, спе ци фич на пар кинг ме ста, ши ра вра та и раз не 
дру ге усло ве за рад. На о ми Ша дри из адво кат ске кан це ла
ри је „Евер шедс” сма тра да од лу ка по ја шња ва да је по тре
бан јед нак трет ман за све. Рас пра ву пред су дом по кре нуо 

је слу чај Кар сте на Кал тоф та, вас пи та ча из Дан ске, ко ји је 
твр дио да је от пу штен због го ја зно сти, док су адво ка ти по
сло дав ца од го ва ра ли да он ни је мо гао да из вр ша ва оба ве зе 
због ки ла же од 160 ки ло гра ма, чак ни да ве зу је пер тле ма
ли ша ни ма. Кал тофт, ко ји је оже њен и има дво је де це, из ја
вио је за „Гар ди јан” да је ов де реч о по бе ди. 

– Во дио сам ра чу на о де ци 15 го ди на. Сви су ми ре кли 
да сам до бро оба вљао по сао. Ни је фер што су ме от пу сти
ли. Био сам већ го ја зан ка да сам до био по сао. Ја сам де бео, 
али то ни је из бор на чи на жи во та. Ве ћи на љу ди са пре ко
мер ном те жи ном же ле да бу ду та њи – ка же Кал тофт ко ји 
са да ра ди као во зач ка ми о на. 

Ипак, пре су да ни је окон ча ла ње гов слу чај, јер је суд оста
вио да дан ски прав ни си стем од лу чи да ли на ро чи то ве ли
ка го ја зност пред ста вља ин ва ли ди тет. Про фе сор др Ја го да 
Јор га, са бе о град ског Ме ди цин ског фа кул те та, ка же да је 
„бу да ла шти на” да се го ја зност сма тра ин ва ли ди те том, до
да ју ћи да ни су љу ди ко ји су го ја зни кри ви због то га. 

– Го ја зност је хро нич на бо лест ко ја у од ре ђе ним си ту а
ци ја ма мо же да про у зро ку је ком пли ка ци је, али то не мо
ра да се до го ди. Не ки го ја зни љу ди има ју сма ње ну рад ну 
спо соб ност, а не ки ма ви шак ки ло гра ма уоп ште не сме та 
у оба вља њу по сло ва – до да ла је др Јор га. 

Ако се го во ри о го ја зно сти ко ја је по сле ди ца не ког дру гог 
обо ље ња, по пут хро мо зом ске абе ра ци је, обо ље ња над бу бре
жне жле зде, хи по та ла му са, сма тра про фе сор др Ге ор ги на 
Пу дар, ин тер ни стаен до кри но лог, он да се го ја зност мо же 
сма тра ти ин ва ли ди те том.

Ме ђу тим, она ис ти че да нај че шће при сут на го ја зност на
ста је због пре ко мер ног узи ма ња хра не и не пра вил не ис хра
не и спа да у гру пу бо ле сти за ви сно сти, по ред ал ко хо ли зма 

и нар ко ма ни је, и у том слу ча ју за њен раз вој је ис кљу чи во 
од го вор на та осо ба – у овом слу ча ју го ја зна. – Го ја зност је па
то ло шко ста ње, бо ле сно ста ње, па без об зи ра ка ко је на ста
ла по сле ди ца су број не ком пли ка ци је ко је мо гу би ти раз лог 
по ре ме ћа ја здра вља, па са мим тим и раз во ја ин ва ли ди те та: 
ди ја бе те са са ком пли ка ци ја ма, де фор ми те та кич ме, ку ко ва 
и ко ле на, обо ље ња ср ца и крв них су до ва, ма лиг ни тет... Го ја
зност се до по ја ве по ме ну тих ком пли ка ци ја сма тра хи ром и 
лич ним из бо ром го ја зне осо бе, а по сле то га озбиљ ним здрав
стве ним про бле мом – на по ми ње др Пу дар. 

Пре ма ста ти сти ци Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, 
на осно ву про це на из 2008. го ди не, око 23 од сто Евро
пљан ки и 20 од сто Евро пља на спа да у ка те го ри ју го ја
зних.  Данијела Да ви дов-Ке сар
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У зби љи још ни је  
са гра ђен, али је у јед ном 
од нај бо љих ча со пи са 
огла шен као за па жен 
на уч ноис тра жи вач ки 
про дор: ме ђу на род на 
мо но гра фи ја дво ји це  
срп ских и јед ног  
аме рич ког на уч ни ка

Мо же те ли за ми сли ти мост хи ља
да ма пу та ду жи од но вог ко ји по

ве зу је Зе мун и Бор чу? Ни сте, ваљ да, 
про пу сти ли ско ра шње све ча но пре се
ца ње врп це, па се му чи те да од го нет ку 
до ку чи те. По мо ћи ће мо вам: овај спа ја 
Ср би ју и Аме ри ку. Ако се пи та те да ли 
за и ста по сто ји, од го вор је дво сми слен 
као мно го шта у да на шње вре ме.

У зби љи још ни је са гра ђен, али је у 
јед ном од нај бо љих ча со пи са на ве ли
ка зво на огла шен као за па жен на уч
ноис тра жи вач ки про дор.

Ус по ста ви ла су га тро ји ца на уч ни
ка – је дан из САД (Ко ми се ти Ра ма
мо хан Рао) и дво ји ца из на ше зе мље 

(проф. др Зо ран Бој ко вић и др Бо јан 
Бак маз) – об ја вив ши мо но гра фи ју 
на ен гле ском „Бе жич ни мул ти ме ди
јал ни ко му ни ка ци о ни си сте ми” код 
јед ног од во де ћих свет ских из да ва ча 
„СиАрСи пре са” (CRC press).

Дво ји ца пр во пот пи са них има ју за ви
дан ме ђу на род ни углед у ин фор ма тич
коко му ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма.

„Жи ви мо одав но у мул ти ме ди јал ном 
до бу”, на гла ша ва проф. др Зо ран Бој ко
вић са Елек тро тех нич ког фа кул те та у 
Бе о гра ду. „По ме ни мо са мо оба вља ње 
по сло ва на да љи ну, ви деокон фе рен ци
ју, да љин ско обра зо ва ње, те ле ме ди ци
ну… Об је ди ња ва ње ко му ни ка ци о них 
и ра чу нар ских тех но ло ги ја омо гу ћу
је ко ри сни ку да ме ња ин фор ма ци о ни 
са др жај. Пред ви ђа се да ће већ у овој 
го ди ни у све ту број ’па мет них’ те ле фо
на и та блич них ра чу на ра пре ма ши ти 
збир од 6,5 ми ли јар ди. Исто вре ме но ће 
се уде се то стру чи ти обим по да та ка у бе
жич ним мул ти ме ди јал ним ко му ни ка
ци ја ма, уз по раст по тро шње елек трич
не енер ги је од са мо 20 од сто.”

Убр за ни ко рак уса вр ша ва ња про
гра ма, уре ђа ја и мо бил них мре жа 
по ста вио је мно ге иза зо ве струч ња

ци ма. На ро чи то у про те клих де се так 
го ди на, што се ис ка зу је ве ли ким по
ра стом про из вод ње мо бил них спра ва 
и ко ри шће њем бе жич них тех но ло ги
ја, уз не из бе жно по ве ћа ње бро ја ко
ри сни ка и ши ре ње тр жи шта. И то се 
на ста вља, упр кос еко ном ској кри зи, 
због че га је то јед на од нај про фи та
бил ни јих при вред них гра на.

Уве ли ко је до ступ на че твр та, а на ја
вљу је се пе та тех но ло шка ге не ра ци ја 
ко ја се оче ку је по чет ком сле де ће де це
ни је. Ги га бит не бр зи не, са из у зет но ма
лим ка шње њем у пре но су, и умре жа
ва ње мно штва ин те ли гент них уре ђа ја 
ку ца ју на вра та. У на шој зе мљи, по сле 
успе шне про ве ре, мо же се оче ки ва ти 
по че так при ме не че твр те ге не ра ци је 
мо бил них мре жа, али је те шко пред
ви де ти ка да ће се по ја ви ти пе та, јер то 
у ве ли кој ме ри за ви си од еко ном ског 
ста ња, по го то во у зе мља ма у раз во ју.

„Мо но гра фи ја је плод здру же них 
ис тра жи ва ња под окри љем Ла бо ра то
ри је за мул ти ме ди јал не си сте ме Уни
вер зи те та Тек сас у Ар линг то ну (САД), 
на ко јем че сто бо ра вим као го сту ју ћи 
про фе сор”, об ја шња ва наш са го вор
ник. „Већ сле де ће го ди не на ста вља мо 

та мо где смо ста ли. Про фе сор Ко ми
се ти Рао је вр хун ски струч њак у све ту 
у са би ја њу (ком пре си ји) и ко до ва њу 
сиг на ла, не ко ли ко пу та је бо ра вио код 
нас на ме ђу на род ним кон фе рен ци ја
ма и ве ли ки је при ја тељ Ср би је.”

Дво ји ца углед них ино стра них на
уч ни ка, Ке вин Му ир и Сатyајаyант 
Ми сра, на пи са ли су при каз за ок то
бар ски број јед ног од нај по зна ти јих 
ча со пи са из обла сти бе жич них ко
му ни ка ци ја (IEEE Wi re less Com mu
ni ca ti ons). А ко су тро ји ца пот пи сни
ка зна чај не књи ге?

Ко ми се ти Ра ма мо хан Рао је ис так
ну ти члан Ме ђу на род ног удру же ња 
елек трич них и елек трон ских ин же
ње ра (ИЕЕЕ), аутор ве ли ког бро ја ме
ђу на род них мо но гра фи ја и на уч них 

ра до ва у ча со пи си ма и збор ни ци ма и 
са вет ник не ко ли ко ком па ни ја и ака
дем ских уста но ва.

Зо ран Бој ко вић је ре дов ни про фе
сор Елек тро тех нич ког фа кул те та у Бе
о гра ду и стал ни го сту ју ћи про фе сор 
Уни вер зи те та Тек сас у Ар линг то ну. 
Члан је уре ђи вач ких од бо ра шест ме
ђу на род них ча со пи са и аутор ве ли ког 
бро ја мо но гра фи ја, на уч них ра до ва у 
ме ђу на род ним ча со пи си ма и збор ни
ци ма. Уче ство вао је у из ра ди ви ше од 
70 на уч ноис тра жи вач ких про је ка та.

Бо јан Бак маз је до цент на Са о бра
ћај ном фа кул те ту у Бе о гра ду. Као ау
тор или ко а у тор об ја вио је две мо но
гра фи је, два уџ бе ни ка и ви ше од 70 
на уч них ра до ва у до ма ћим и стра ним 
ча со пи си ма. Стан ко Сто јиљ ко вић

БежичнимостдоАмерике

КомисетиРао,ЗоранБојковић,БојанБакмаз

��УЕУ,начуђењелекараизСрбије,
послодавцићеморатидаприлагоде
окружењегојазнима–даобезбеде
шираседиштаиврата,одговарајућа
паркингместа...

Ве ли ки успех сту де на та 
Фа кул те та по ли тич ких 
на у ка из Бе о гра да  
на Свет ском  
уни вер зи тет ском  
де бат ном пр вен ству  
у Ма ле зи ји

Сту ден ти Фа кул те та по ли тич ких 
на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду 

Хе ле на Ива нов и Сте фан Си ри џан
ски про гла ше ни су за тре ћег и че твр
тог нај бо љег го вор ни ка све та у ка те
го ри ји ен гле ски као дру ги је зик на 
Свет ском уни вер зи тет ском де бат ном 
пр вен ству у Ма ле зи ји. 

Сту дент Фа кул те та ор га ни за ци о
них на у ка Вик тор Пр ља про гла шен је 
за сед мог го вор ни ка све та, са оп шти
ла је ор га ни за ци ја „Отво ре на ко му
ни ка ци ја”.

На так ми че њу је уче ство ва ло ви ше 
од 800 сту де на та из 93 зе мље све та, 
а Ср би ју су, по ред Хе ле не Ива нов и 
Сте фа на Си ри џан ског, пред ста вља ла 
још два ти ма – Ма ри ја Си мић и Вик
тор Пр ља ис пред Фа кул те та ор га ни
за ци о них на у ка и Ђор ђе Јо ви ће вић, 
сту дент Фа кул те та по ли тич ких на у
ка, и Јо ван Пе тро ни је вић ис пред Ви

со ке шко ле за по слов ну еко но ми ју и 
пред у зет ни штво.

Као су ди ја на так ми че њу је уче ство
вао и Мар ко Ћи ро вић, аси стент на 
Фа кул те ту ор га ни за ци о них на у ка.

Хе ле на и Сте фан оства ри ли су, ка ко 
се на во ди, исто риј ски успех пла сма
ном у по лу фи на ле отво ре не ка те го
ри је, где су би ли је ди ни тим из кон
ти нен тал не Евро пе ко ји се так ми чио 
про тив сту де на та са уни вер зи те та 
Хар вард, Сид неј и Мел бурн.

Они су ово так ми че ње за по че ли у 
ни жој ка те го ри ји, ен гле ски као дру ги 
је зик, али су по бе да ма над ти мо ви ма 
са Окс фор да, Ко лум би је, Хар вард и 
дру гих, пр ви пут у исто ри ји овог так
ми че ња, ушли у по лу фи на ле отво ре
не ка те го ри је.

Иако ни су до шли до фи на ла, овај 
успех пред ста вља зна ча јан под сти цај 
за све де ба те ре ши ром све та ко ји ма 
ен гле ски ни је ма тер њи је зик да мо гу 
рав но прав но да се бо ре са сту ден ти
ма нај бо љих уни вер зи те та.„Отво ре на 
ко му ни ка ци ја” је ор га ни за ци ја ко ја 
се ба ви уна пре ђе њем кул ту ре јав ног 
ди ја ло га. Осно ва ли су је про фе со ри 
и сту ден ти Уни вер зи те та у Бе о гра ду 
1997. го ди не, по угле ду на де бат не 
клу бо ве пре сти жних европ ских уни
вер зи тет ских цен та ра. Тан југ

ХеленаиСтефанмеђунајбољим
говорницимасвета

Ус по ста вља ње го ди на ма не до ста ју
ћег је дин стве ног ин фор ма ци о ног си
сте ма у про све ти али и до но ше ње пр
вог за ко на о про свет ној ин спек ци ји 
ко ји, осим Ср би је, има ју све зе мље у 
ре ги о ну, усва ја ње но вог за ко на о уџ
бе ни ци ма – не ки су од при о ри те та 
Ми ни стар ства про све те у 2015. го
ди ни.

У обла сти ква ли фи ка ци ја, Ми ни
стар ство пла ни ра да ус по ста ви Еник
на рик цен тар за вред но ва ње стра них 
сту диј ских про гра ма ра ди за по шља
ва ња, а ра ди ће и на уса гла ша ва њу На

ци о нал ног окви ра ква ли фи ка ци ја у 
Ср би ји са Европ ским окви ром ква ли
фи ка ци ја.

Та ко ђе, би ће за по чет рад на из ра ди 
за ко на о ре гу ли са ним про фе си ја ма, а 
у пла ну је и усва ја ње но вих за ко на о 
ви со ком обра зо ва њу, о на уч но и стра
жи вач кој де лат но сти, ино ва ци о ној 
де лат но сти, сту дент ском ор га ни зо
ва њу, о озна ка ма ге о граф ског по ре
кла и пра те ћих под за кон ских ака та, 
укљу чу ју ћи и пра вил ник о оце њи ва
њу уче ни ка, ре че но је Тан ју гу у Ми
ни стар ству про све те. Тан југ

Просветадобијајединствени
информационисистем

СтефанСириџанскииХеленаИванов




