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Тргнувајќи од законската надлежност за упатување општи препораки во случаи на 

дискриминација на поголем број лица, пропишана во чл.28 од Законот за спречување и 

заштита од дискриминација, како и од членовите 1, 3 и 4 од Меѓународната конвенција за 

правата на лицата со попреченост, Комисијата за спречување и заштита од 

дискриминација, на 03.12.2021 ја донесе следнава 

 

О П Ш Т А  П Р Е П О Р А К А 

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација носи општа препорака 
за имплементација на одредбите содржани во Конвенцијата за правата на 
лицата со попреченост во соодветното домашно законодавство со цел да се 
обезбеди и промовира остварувањето на човековите права и слободи на сите 
лица со попреченост без каква било дискриминација врз основа на попреченост. 
 
Се препорачува Националното координативно тело за имплементација на 
Конвенцијата на ООН за правата на лицата со попреченост да подготви годишен 
извештај за реализација на Акцискиот план за работа 2021 година, а при 
изготвувањето на планот за 2022 година, да предвиди обврски на ресорните 
министерства да започнат процес на измени и дополнувања на постоечките 
ресорни закони со кои ќе се транспонираат одредбите содржани во 
Конвенцијата, а се однесуваат на тие ресори. 
 
Се препорачува Владата на Република Северна Македонија да ги усвои 
предложените измени и дополнувања на законите и да ги достави до Собранието 
на Република Северна Македонија на усвојување. 
 
Се препорачува Собранието на Република Северна Македонија да ги процесира 
овие измени и дополнувања  на законите во скратена постапка, за да стапат во 
сила , доколку е можно, во текот на 2022 година. 
 
Се препорачува Министерството за труд и социјална политика, во најкус можен 
рок, да започне со активности за формирање Регистар на лица со попреченост 
според степен и вид, за да може да се проектираат реални и ефикасни политики 
во насока на унапредувањето на правата на лицата со  попреченост 
загарантирани во Конвенцијата. 
 
Со мерките содржани во оваа општа препорака треба да започне процесот на исполнување 
на преземената обврска за имплементација на одредбите од Конвенцијата со цел 
имплементација на правата на лицата со попреченост признаени во овој меѓународен 
инструмент за заштита на човековите права. 
 
Во оваа насока, членот 1 од Конвенцијата ја утврдува целта на истата – унапредување, 
заштита и обезбедување на целосното и еднакво уживање на сите човекови права и 
основни слободи на лицата со попреченост, како и унапредувањето на почитувањето на 
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нивното вродено достоинство. Во членот 3, се дефинирани основните начела на 
Конвенцијата: почитување на вроденото достоинство, индивидуалната автономност, 
слободата на свој избор и независност на лицата со попреченост, индискриминацијата, 
целосна инклузија на овие лица во општеството, почитување на различностите и 
прифаќањето на лицата со попреченост како дел од човековата различност, 
рамноправните можности, пристапот, рамноправноста меѓу мажите и жените. Во членот 44 
се набројуваат обврските на секоја земја потписничка на оваа Конвенција. 
 
Република Северна Македонија ги ратификуваше Конвенцијата и Факултативниот протокол 
на 05.12.2011 година (Сл.весник на РСМ бр. 172/11). Десет години по ратификацијата, 
државата мора да отпочне со активности за исполнување на преземените обврски. 
 
Согласно Законот за спречување и заштита од дискриминација, Комисијата има законска 

надлежност да го следи спроведувањето на општите препораки што ги упатува по 

сопствена иницијатива. Исто така, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација 

има надлежност да се залага за ратификација на билатерални и мултилатерални 

меѓународни договори од областа на човековите права, но и да го следи нивното 

спроведување.  
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