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Кпмитет за правата на лицата сп пппрешенпст 

Заклушни спгледуваоа на иницијалнипт извещтај на Република 

Македпнија1 

I. Впвед  

 

1.   Кпмитетпт гп разгледа иницијалнипт извещтај на Република Македпнија 

(CRPD/C/MKD/1 и Corr.1) на свпјпт 415-ти и 416-ти спстанпк (види  CPRD/C/SR.415 И 

416), пдржан на 10-ти и 11-ти септември 2018, и ги усвпи следните заклушни 

спгледуваоа на свпјпт 426-ти спстанпк, пдржан на 18-ти септември 2018.  

2.   Кпмитетпт гп ппздравува иницијалнипт извещтај на Република Македпнија, 

кпј се ппдгптви вп спгласнпст сп наспките на известуваое на Кпмитетпт, и ѝ се 

заблагпдарува на државата - шленка за пдгпвприте вп писмена фпрма 

(CPRD/C/MKD/Q/1/Add.1) на списпкпт на пращаоа ппдгптвени пд Кпмитетпт.  

3.   Кпмитетпт гп цени кпнструктивнипт дијалпг пдржан вп текпт на 

разгледуваоетп на извещтајпт и ја ппфалува државата - шленка за силата на свпјата 

делегација, предвпдена пд ппсебнипт спветник вп Кабинетпт на Министерпт за 

труд и спцијална на Република Македпнија.  

 

II. Ппзитивни аспекти  

 

4.  Кпмитетпт ја ппфалува државата - шленка за: 

(а) Успгласуваое на нејзините наципнални механизми сп Членпт 33 пд Кпнвенцијата; 

(б)  Обнпвената забрана за институципнализација на децата и залпжбата за ставаое 

крај на сместуваоетп на деца ппд 3-гпдищна впзраст вп институциите; 

(в)  Усвпјуваое на итни мерки за ппдпбруваое на спстпјбата вп Специјалнипт Завпд вп 

Демир Капија и прпцеспт на развиваое на нпва стратегија за деинституципнализација 

-  какп прв шекпр  Успгласуваое на антидискриминатпрските пплитики; 

                                                           
1
 Усвпенп пд страна на Кпмитетпт на свпјата 20-та седница (27 август- 21 септември 2018) 

 Обединети Нации CRPD/C/MKD/CO/1 

 

Конвенција за Правата  

на Лицата со Попреченост 

 

 

29 октомври 2018 

Оригинал: Англиски 



2 
 

(г)  Фпрмираое на Наципналнп кппрдинативнп телп за спрпведуваое на Кпнвенцијата 

за правата на лицата сп пппрешенпст; 

(д)  Изразенп прптивеое сп нацрт дппплнителнипт Прптпкпл кпн Кпнвенцијата на 

Спветпт на Еврппа за защтита на шпвекпвите права и дпстпинствптп на шпвекпвптп 

битие, вп врска сп примената на биплпгијата и медицината: Кпнвенција за шпвекпви 

права и бипмедицина, и за ппвтпрнп пптврдуваое на принципите и правата на лицата 

сп пппрешенпст на медунарпдни и регипнални нивпа, какп щтп е зацртанп вп 

Кпнвенцијата. 

 

III. Главни  пбласти за загриженпст и преппраки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

А. Ппщти нашела и пбврски (шленпви 1-4)  

5. Кпмитетпт е загрижен пкплу: 

(а) Недпстатпкпт пд успгласуваое на наципналната легислатива, пплитика и 

прпграми сп Кпнвенцијата и ппстпеоетп на медицински мпдел на пппрешенпст; 

(б) Упптребата на разлишни прпценки за пппрешенпста и дефиниции вп 

правната рамка на државата - шленка, кпи не се вп спгласнпст сп пристаппт кпн 

пппрешенпста базиран на шпвекпвите права,  какп на пример, вп Закпнпт за 

спрешуваое и защтита пд дискриминација (LPPD); 

(в) Недпстатпкпт пд јасни планпви, временски рамки или бучети за да се псигура 

имплементацијата на правата на лица сп пппрешенпст вп кпнсултација сп 

прганизациите на лицата сп пппрешенпст.  

6.  Кпмитетпт преппрашува на државата- шленка: 

(а)  Ревизија и пбезбедуваое на спгласнпст сп и успгласуваое на нејзината 

легислатива и пплитики сп Кпнвенцијата; 

(б)  Да се птстранат навредливи термини кпи се пднесуваат на пппрешенпста и 

да се пбезбеди ппшит кпн дпстпинствптп на сите лица сп пппрешенпст; 

(в) Да се пбезбеди метпд за прпценка на пппрешенпст кпј целпснп гп вклушува 

пристаппт базиран на шпвекпви права и гп кпристи пристаппт на шпвекпви права за, 

меду другптп:  

 Вклушуваое на прганизациите на лица сп пппрешенпст вп креираое на 

прпценката на пппрешенпст; 

 Ангажираое на лица сп пппрешенпст вп генерираое на инфпрмацијата врз 

пснпва на кпја се направени прпценките; 
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 Елиминираое на мнпгубрпјните прпценки, сп цел да се намали тпварпт на 

кандидатите; 

 Инфпрмацијата за услпвите/бараоата за прпценка да се направи дпстапна и 

лесна за кпристеое за кприсникпт.  

 Честа ревизија на метпдите за прпценка.  

(г)  Да се псигура дека прганизациите на лица сп пппрешенпст се знашителнп 

вклушени вп креираое, пценуваое на закпни, пплитики, акциски планпви, временски 

рамки и бучети и дека нивните мислеоа ќе се земат вп предвид пред усвпјуваое на 

пдлуки кпи се пднесуваат на нив.  

 

Б. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА (шленпви 5-30) 

Еднаквпст и недискриминација (шлен 5) 

7. Кпмитетпт е загрижен дека: 

(а) Член 9 пд Уставпт на државата- шленка не ја сппменува пппрешенпста какп 

пснпва за дискриминација; 

(б) Нема казни вп наципналните закпни, и за јавните и за приватните 

институции или индивидуи кпи дискриминираат лица ппради нивната пппрешенпст 

и недпстатпк на ефективни правни средства прптив дискриминација; 

(в) Обуките за недискриминација и разумнп прилагпдуваое не се редпвнп 

пбезбедени за јавните и приватните шинители.  

8. Кпмитетпт и преппрашува на државата- шленка: 

(а) Ревидираое на цела легислатива сп цел да се вметнат сите фпрми на 

дискриминација ппради пппрешенпст, вклушувајќи дискриминација пп ппвеќе 

пснпви;  

(б) Впведуваое на мерки да се пбезбеди пщтета, вклушувајќи надпмест, за 

лица кпи се сппшиле сп дискриминација ппради пппрешенпст и санкципнираое 

на стпрителите; 

(в) Редпвна пбука на јавни и приватни шинители за недискриминација и 

разумнп прилагпдуваое за лицата сп пппрешенпст, а кпја ќе се фпкусира на 

пристаппт кпн пппрешенпста базиран на шпвекпвите права, наместп преку 

традиципналнипт медицински и милпсрден пристап.  
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9. Кпмитетпт е загрижен дека Наципналната стратегија за еднакви права на 

лица сп пппрешенпст 2010-2018 не е целпснп имплементирана, пспбенп вп делпт 

на сервисите за ппддрщка кпи се неппхпдни вп пбезбедуваое на независнп 

живееое на лицата сп пппрешенпст.  

10. Кпмитетпт преппрашува нпвата Наципнална стратегија за еднакви права за 

лица сп пппрешенпст да пбезбеди дпвплнп ресурси за нејзината имплементација, 

пспбенп за сервисите за ппддрщка кпи се неппхпдни вп пбезбедуваое на 

независнп живееое на лицата сп пппрешенпст. 

Жени сп пппрешенпст (шлен 6) 

11. Кпмитетпт е загрижен дека: 

 (а) Ппстпешката легислатива не спдржи специфишни мерки за жените и 

девпјшиоата сп пппрешенпст, пспбенп Закпнпт за спрешуваое и защтита пд 

дискриминација и Закпнпт за еднакви мпжнпсти на жените и мажите  - и какп 

резултат, жените и девпјшиоата сп пппрешенпст се сппшуваат сп дискриминација пп 

ппвеќе пснпви и исклушуваое пд сите пбласти на живееоетп; 

 (б) Наципналните рпдпви пплитики и прпграми не гп вклушуваат 

пращаоетп за пппрешенпста; 

 (в)  Има недпстатпк пд ппсебни мерки да се защтитат жените и 

девпјшиоате сп пппрешенпст пд  рпдпвп базиранп насилствп, пспбенп пние сп 

психплпщки пппрешенпсти и/или интелектуална пппрешенпст; 

 (г) Има слаб пристап дп редпвните сервиси и разумнп прилагпдуваое за 

жените и девпјшиоате сп пппрешенпст, пспбенп пние сп психпспцијална 

пппрешенпст и/или интелектуална пппрешенпст.  

12.  Вп спгласнпст сп ппщтипт кпментар бр. 3 (2016) за жени и девпјшиоа сп 

пппрешенпст и вп пднпс на целите 5.1, 5.2 и 5.5 пд Целите за Пдржлив Развпј, 

Кпмитетпт преппрашува државата-шленка да ги засили мерките за справуваое сп 

дискриминација пп ппвеќе пснпви прптив жените и девпјшиоата сп пппрешенпст 

и, пспбенп: 

 (а) Да впведе ппсебни мерки за жените и девпјшиоата сп пппрешенпст 

вп ппстпешката легислатива, да се вклушат нивните права вп рпдпвите пплитики и 

прпграми и да се прпмпвираат афирмативни дејствија, сп цел унапредуваое на 

правата на жените и девпјшиоата сп пппрешенпст; 
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 (б)  Да имплементира ефективни закпнски, пплитишки и практишни 

мерки сп цел справуваое сп рпдпвп базиранп насилствп врз жените и 

девпјшиоата сп пппрешенпст; спрешуваое и впдеое истрага за крщеоетп на 

нивните шпвекпви права и гпнеое и казнуваое на пдгпвпрните; и да псигура 

дека тие кпи се ппгпдени имаат пристап дп директна защтита и дпстапни услуги 

за ппддрщка, вклушувајќи разумнп прилагпдуваое на редпвните услуги и 

защтитните устанпви.  

 (в) Да ги преземе сите непхпдни мерки за згплемуваое на пристаппт 

дп редпвните сервиси и разумнп прилагпдуваое за сите жени и девпјшиоа сп 

пппрешенпст, да се псигура вклушенпст на прганизации на жени и девпјшиоа сп 

пппрешенпст вп развпјпт, имплементацијата и следеоетп на таквите сервиси.  

Деца сп пппрешенпст (шлен 7) 

13. Кпмитетпт е загрижен пкплу:  

 (а) Недпстатпкпт пд специфишнп закпнпдавствп вп пднпс на правата на 

децата сп пппрешенпст вп државата-шленка; 

 (б) Недпстатпкпт пд криминализација на насилствптп прптив децата сп 

пппрешенпст, вклушувајќи телеснп казнуваое и сексуалнп насилствп, вп сите 

ппкружуваоа; 

 (в) Истекпт на Наципналната стратегија за еднаквпст и 

недискриминација 2005-2015 и невклушуваое на правата на деца сп пппрешенпст, 

вклушувајќи гп нашелптп - вп најдпбар интерес за дететп вп наципналните 

пплитики, планпви и прпграми за деца; 

 (г) Застапената стигма, дискриминација и щтетните стерептипи прптив 

децата сп пппрешенпст, и дплгптрајнипт пристап кпн изплација и 

институципнализација; 

 (д) Недпстатпк пд рана ппмпщ и пбезбедуваое на сервиси за независнп 

живееое; 

 (д) Недпстатпк пд механизми да се пбезбеди ушествп на децата сп 

пппрешенпст вп прпцесите на пдлушуваое кпи влијаат на нивнипт живпт, пспбенп 

недпстатпкпт на механизми за да се псиура правптп на децата сп пппрешенпст да се 

земе нивнптп мислеое вп предвид за пращаоа кпи се пднесуваат на нив и нивните 

семејства, вклушувајќи ушествп вп сите механизми за защтита.  
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14. Кпмитетпт преппрашува државата-шленка: 

 (а) Да усвпи ппсебна легислатива вп пднпс на правата на деца сп 

пппрешенпст; 

 (б) Да гп криминализира насилствптп прптив децата сп пппрешенпст, 

вклушувајќи физишкп казнуваое и сексуалнп насилствп, вп сите ппкружуваоа и 

усвпи и имплементира мерки за санкципнираое на стпрителите; 

 (в) Да усвпи нпва Наципнална стратегија за еднаквпст и 

недискриминација кпја би пбезбедила ппсебни мерки за защтита на правата на 

децата сп пппрешенпст, базирани на ппл, впзраст, рпд и етнишка припаднпст; 

 (г) Да ги вклуши правата на децата сп пппрешенпст, вклушувајќи гп 

нашелптп вп најдпбар интерес за дететп вп наципналните пплитики, планпви, 

прпграми и рамки на успгласенпст, кпи се пднесуваат на децата и младите луде 

ппщтп; 

 (д) Да усвпи мерки за рещаваое на стигмата, дискриминацијата и 

щтетните стерептипи прптив децата сп пппрешенпст; 

 (д) Да пбезбеди кпнтинуирана ппддрщка за дететп пд рана ппмпщ дп 

независнп живееое; 

 (е) Да прпмпвира сеппфатни стратегии и механизми за целпснп 

ушествп вп кпнсултации, прпцеси на пдлушуваое и развпј на пплитики преку 

репрезентативни прганизации, да се прпмпвира сппдветен избпр на сервиси кпи 

најдпбрп пдгпвараат на пптребите на дететп, земајќи ги вп предвид 

сппспбнпстите на дететп кпи се развиваат.  

Ппдигнуваое на свеста (шлен 8) 

15. Кпмитетпт е загрижен пкплу: 

 (а) Недпстатпкпт на наципнална пплитика и стратегија за ппдигнуваое 

на свеста за пппрешенпста и недпстатпк на наппри за спрешуваое и бпрба прптив 

стерептипите за пппрешенпста и дискриминацијата пп пснпв на пщтетуваое; 

 (б) Ad-hoc активнпсти за кампаои за ппдигнуваое на свеста кпи се 

фпкусираат на пщтетуваоетп наместп на правата и гп зајакнуваат милпсрднипт 

пристап кпн пппрешенпста.   
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16. Кпмитетпт преппрашува државата- шленка: 

 (а) Да усвпи наципнална пплитика и стратегија за ппдигнуваое на 

свеста за пппрешенпста сп цел спрешуваое и бпрба прптив дискриминацијата кпја 

ја дпживеале лицата сп пппрешенпст, преку ушествп на лица сп пппрешенпст, 

наспшенп кпн бпрба прптив стигмата и стерептипите; 

 (б) Да развива кпнтинуирани кампаои за Кпнвенцијата вп јавнипт и 

приватнипт сектпр и меду лицата сп пппрешенпст и нивните репрезентативни 

прганизации.  

Пристапнпст (шлен 9) 

17.  Кпмитетпт забележува дека легислативата на државата- шленка пбезбедува 

систематизиран и сеппфатен припд дп правптп на физишки пристап. Медутпа 

Кпмитетпт е загрижен дека: 

 (а) Нема специфишни и ефективни мерки и санкции за 

имплементацијата на легислативата кпја пбезбедува пристап дп прпстпрната 

пкплина и инфпрматишки, кпмуникациски и технплпщки системи; 

 (б) Пристаппт дп пбјекти, трансппртни услуги и јавни институции и 

пстанати услуги надвпр пд главнипт град е недпвплен, има и недпстатпк пд 

примена на сите медунарпдни стандарди за пристапнпст на медунарпднипт 

аерпдрпм; 

 (в) Нивптп на спрабптка ппмеду владините институции и агенции сп 

прганизациите на лица сп пппрешенпст вп пднпс на имплементацијата и 

евалуацијата на стандардите за пристапнпст е минимална; 

(г) Легислативата на државата- шленка не пбезбедува систематски ниту 

целпсен пристап кпн пристапнпста дп инфпрмации и кпмуникација, вклушителнп и 

инфпрматишки и кпмуникациски технплпгии и системи.  

18. Вп ппглед на шлен 9 пд Кпнвенцијата и ппщтипт кпментар бр. 2 (2014), 

Кпмитетпт преппрашува државата- шленка, вп свпите наппри да ја пствари целта 9 

и целите 11.2 и 11.17 пд Целите за Пдржлив развпј: 

(а) Да ја разгледа свпјата легислатива сп цел да пбезбеди задплжителна 

примена на стандардите за пристапнпст вп сите пбласти, пспбенп за пбјекти, 

трансппртни услуги, други прпстприи и услуги птвпрени за јавнпста, и 

инфпрматишки и кпмуникациски технплпгии и системи, и да впведе стрпги 

санкции за пние кпи нема да ги применат; 
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(б) Да ги примени стандардите за пристапнпст какп услпв вп сите јавни 

набавки на услуги и градби и да ја следи имплементацијата; 

(в) Да псигура дека пристаппт дп зградите, трансппртпт, инфпрмациските и 

кпмуникациските технплпгии и системи и другите пбјекти и услуги птвпрени за 

јавнпста и јавните институции и услуги е дпстапен на целата теритприја на 

државата – шленка; 

(г) Да гп забрза усвпјуваоетп на сеппфатнипт наципнален акциски план за 

имплементираое на стандардите за пристапнпст вп блиска кпнсултација сп 

прганизациите на лица сп пппрешенпст, сп јаснп дефинирани временски рамки, 

пдредници за следеое и евалуација.     

Ситуации на ризишни и хуманитарни итни слушаи 

19. Кпмитетпт е загрижен пкплу недпстатпк на инкпрпприраое на пппрешенпста 

или пристапнпста и ппддрщка на лудетп сп пппрешенпст вп Дирекцијата за 

наципнална защтита и спасуваое, и недпстатпк на брпј за итни ситуации вп 

пристапен фпрмат, пристапна ппрема и пбезбедуваое на пбука за итни слушаи и 

спасуваое за лицата сп пппрешенпст.  

20. Кпмитетпт преппрашува државата- шленка: 

(а) Да гп ревидира свпетп закпнпдавствп, пплитики и наспки сп цел да 

псигура дека управуваоетп сп намалуваое на ризик пд катастрпфи и 

хуманитарна ппмпщ е дпстапнп и ги вклушува лицата сп пппрешенпст; 

(б) Да пбезбеди брпј за итни ситуации вп пристапен фпрмат, ппрема и пбуки 

за итни слушаи и спасуваое за лицата сп пппрешенпст. 

Еднаквп признаваое пред закпнпт (шлен 12) 

21. Кпмитетпт е загрижен дека закпните вп државата- шленка гп лищува или гп 

пгранишува правнипт капацитет на лицата сп пппрешенпст, пспбенп ппстпешкипт 

систем на старателствп, сп рестрикции вп нпсеоетп на пдлуки и правптп на избпр.  

22. Кпмитетпт преппрашува државата- шленка: 

(а) Да ги укине сите дискриминатпрни пдредби кпи дпзвплуваат лищуваое 

на правнипт капацитет врз пснпва на пщтетуваоетп и да развие и да ги замени сп 

механизми за ппддрщка при нпсеое пдлуки кпи ги ппшитуваат автпнпмијата, 

вплјата и преференциите на засегнатптп лице;  
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(б) Да спрпведе активнпсти за градеое капацитети на јавните службеници за 

правптп на еднаквп признаваое пред закпнпт на лицата сп пппрешенпст и 

правптп на ппддржанп нпсеое пдлуки.  

Пристап дп правда (шлен 13) 

23. Кпмитетпт е загрижен пкплу: 

(а) Недпстатпк на дпследнпст вп закпните вп пднпс на пристап дп правда за 

лицата сп пппрешенпст и недпстатпк на легислатива за дела пд пмраза ппврзани сп 

пппрешенпста; 

(б) Недпстатпк на пристапнпст дп судскипт систем ппради недпстатпк на 

знаеое за пращаоетп на пппрешенпста вп судскипт сектпр, недпстатпк на 

сппдветни прилагпдуваоа на прпцедурите, инфпрмации вп пристапни фпрмати и 

пристапнпст дп прпстприите на судствптп; 

(в) Бирпкратските рестрикции за бесплатна правна ппмпщ вп спгласнпст сп 

сегащнипт Закпн за бесплатна правна ппмпщ.  

24. Кпмитетпт преппрашува државата- шленка: 

(а) Да преземе мерки за успгласуваое на закпните сп кпи ќе бара пд судпвите 

да ги плеснат судските прпцедури и прилагпдуваое на прпцедурите за лицата сп 

пппрешенпст и да ги прпщири тие мерки дп пплицијата и услугите на прпгпн; 

ефективнп да се применува нашелптп на прилагпдуваое на прпцедурите врз 

пснпва на шлен 27 пд Закпнпт за правата на лицата сп пппрешенпст (2016);  

(б) Да преземе мерки да се измени кривишнипт закпн, сп цел злпделата врз 

лицата сп пппрешенпст да се преппзнаваат какп дела пд пмраза; 

(в) Да усвпи мерки за да се псигура дека сите лица сп пппрешенпст, пспбенп 

лицата сп психпспцијална пппрешенпст, лицата сп интелектуална пппрешенпст, 

глувите и наглувите лица, слепи лица, глувп- слепи лица, имаат пристап дп 

правда, и дека инфпрмацијата и кпмуникацијата е вп пристапен фпрмат, какп 

щтп е Брајпвата азбука, пристапни електрпнски фпрмати, тактилнп 

преппзнаваое, фпрмат лесен за шитаое и знакпвнипт јазик; 

(г) Да спрпведе пбука за службениците кпи ги спрпведуваат закпните, за  

пристаппт кпн пппрешенпста базиран на шпвекпвите права; 
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(д) Да псигура дека пристаппт дп бесплатна правна ппмпщ за лица сп 

пппрешенпст не е пгранишен вп нпвипт предлпг закпн за бесплатна правна 

ппмпщ. 

 

Слпбпда и защтита на лицетп (шлен 14)  

25. Кпмитетпт е загрижен за правните пдредби кпи пвпзмпжуваат лищуваое пд 

слпбпда и лекуваое без спгласнпст и задржуваое на лицата сп психпспцијална 

пппрешенпст вп здравствени институции за менталнп здравје. 

26. Кпмитетпт преппрашува државата- шленка, спгласнп наспките за шлен 14, да ги 

укине сите правни пдредби кпи предвидуваат недпбрпвплнп лищуваое пд 

слпбпда пп пснпв на нарущуваое и недпбрпвплен третман на лицата сп 

психпспцијална пппрешенпст, ппнатаму, да развие сервиси за рехабилитација вп 

заедницата, наспшени кпн закрепнуваое на пвие лица. 

 

Слпбпда пд експлпатација, насилствп и злпупптреба (шлен 16) 

 

27. Кпмитетпт е загрижен дека Закпнпт за спрешуваое и защтита пд семејнп насилствп 

е нејасен пкплу забраната за експлпатација, насилствп и злпупптреба на лица сп 

пппрешенпст. Ппнатаму, засплнищтата за жртвите на семејнп насилствп, 

вклушувајќи ги нивните услуги, не се пристапни за лицата сп пппрешенпст.  

28. Кпмитетпт преппрашува државата- шленка да преземе мерки за: 

 (а) Разгледуваое на ппстпешкптп закпнпдавствп и пплитики за да се вметнат 

правни средства и санкции кпи спрешуваат секакви фпрми на насилствп, злпупптреба и 

лпщ третман вп јавните и приватните сфери прптив лицата сп пппрешенпст, пспбенп 

жените, девпјшиоата и децата сп психпспцијална пппрешенпст и/или децата сп 

интелектуална пппрешенпст; 

 (б) Пбука на перспналпт и рабптниците вп засплнищтата за пристаппт кпн 

пппрешенпста базиран на шпвекпвите права; 

 (в) Да псигура дека засплнищтата за жртвите на насилствп и нивните услуги се 

дпстапни за лицата сп пппрешенпст;  

 (г) Спрпведуваое на истрага за сите навпди за насилствп и злпупптреба на 

лица сп пппрешенпст, пспбенп пние сп психпспцијална пппрешенпст и/или 

интелектуална пппрешенпст, и спмнителни пришини за смрт на кприсниците вп 

институциите.  
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Защтита на интегритетпт на лишнпста (шлен 17) 

29. Кпмитетпт изразува загриженпст дека правен защтитник мпже да пдпбри 

здравствени интервенции, вклушувајќи абпртус и стерилизација, без слпбпдна и 

инфпрмирана спгласнпст пд лицетп сп пппрешенпст.  

30. Кпмитетпт бара пд државата- шленка да усвпи ефективни мерки сп цел да 

пбезбеди ппшит кпн правптп да се псигура слпбпдна, инфпрмирана и претхпдна 

спгласнпст пд лицетп сп пппрешенпст за здравствен третман, вклушувајќи стерилизација 

и абпртус, и да пбезбеди ефикасни механизми за ппддрщка при нпсеое на пдлуки.  

 

Сампстпјнп живееое и вклушенпст вп заедницата (шлен 19) 

31. Кпмитетпт изразува загриженпст за:  

 (а)  Слабпста на прпцеспт на деинституципнализација и акцентпт кпј се дава на 

ппвтпрнптп сместуваое на лицата сп пппрешенпст вп мали групни дпмпви наместп вп 

услпви за сампстпјнп живееое; 

 (б) Недпстатпкпт пд сервиси и пбезбедуваое на перспнална асистенција за 

прпмпвираое сампстпјнп живееое на лицата сп пппрешенпст; 

 (в) Државата- шленка се ущте трпщи ппвеќе средства за институции пткплку за 

сервиси вп заедницата;  

 (г) Дискриминација пп пснпв на впзраст вп пилпт- прпграмата за перспнална 

асистенција. 

32. Вп пднпс на ппщтипт кпментар на Кпмитетпт бр. 5 (2017) за Сампстпјнп живееое 

и да се биде вклушен вп заедницата, Кпмитетпт преппрашува државата- шленка: 

 (а) Да пбезбеди сппдветни шпвешки, финансиски и технишки ресурси за 

целпсна имплементација на деинституципнализацијата, пспбенп за имплементација на 

транзицијата кпн услпви за сампстпјнп живееое; 

 (б) Да дпдели дпвплнп ресурси да се пбезбеди перспнална асистенција и да 

псигура дека услугите вп заедницата се дпстапни, пристапни, пп пристапни цени, 

присппспбени и сп квалитет, сп цел да пвпзмпжи лицата сп пппрешенпст да гп 

практикуваат свпетп правп да живеат независнп и да бидат вклушени вп заедницата; 

 (в) Да ги усвпи мерките пптребни да се псигура дека лицата сп пппрешенпст 

имаат закпнскп правп на дпвплен лишен бучет за независнп живееое, кпе ги зема вп 
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предвид дппплнителните трпщпци кпи се пднесуваат на пппрешенпста и, да пренаспши 

ресурси пд институципнализација за сервиси вп заедницата; 

 (г) Да усвпи мерки за пбезбедуваое перспнална асистенција за лицата сп 

пппрешенпст без разлика на впзраста.  

Лишна мпбилнпст (шлен 20) 

33. Кпмитетпт ги забележува напприте кпи ги влпжува државата- шленка да прпмпвира 

пристап дп ппмагала за лица сп пппрешенпст. Медутпа, Кпмитетпт е загрижен пкплу 

трпщпкпт за партиципација за пртппедски и други ппмагала за мпбилнпст щтп ги прави 

недпстапни за лица сп пппрешенпст.  

34. Кпмитетпт преппрашува државата- шленка да усвпи мерки сп цел да пбезбеди 

ппмагала за мпбилнпст и асистивни уреди, вклушувајќи асистивни технплпгии, пп 

пристапни цени за лица сп пппрешенпст.  

Слпбпда на изразуваое и мислеое, и пристап дп инфпрмации (шлен 21) 

35. Кпмитетпт е загрижен пкплу пгранишените инфпрмации пд јавен карактер  

пристапни за лицата сп пппрешенпст, вклушувајќи превпд на знакпвен јазик, тактилнптп 

преппзнаваое, Брајпва азбука и вп фпрмат лесни за шитаое и други алтернативни фпрми 

за кпмуникација, и вп јавните и вп приватните медиуми. Кпмитетпт е истп така загрижен 

пкплу недпстатпкпт на стандардизација, преппзнаваое и спрпведуваое на знакпвнипт 

јазик какп пфицијален јазик.  

36. Кпмитетпт преппрашува државата- шленка: 

 (а) Да размисли за усвпјуваое на закпн за правп на пристап дп инфпрмации и 

да се птстрани билп каквп пгранишуваое кпе ги спрешува лицата сп пппрешенпст 

слпбпднп да бараат, примаат и пренесуваат инфпрмации и идеи на еднаква пснпва сп 

другите, и да псигури дека сппствениците и дизајнерите на веб страните ќе ги направат 

свпите веб страни пристапни за лица сп пппрешенпст, пспбенп за слепите и слабпвидите 

лица; 

 (б) Да усвпи кпнкретни правни мерки и мерки на имплементација за да се 

стандардизира, преппзнае и кпристи знакпвнипт јазик какп пфицијален јазик и да се 

предава вп ушилищтата; да се пфпрми група на квалификувани тплкуваши на знакпвнипт 

јазик, ушители сп вещтини за тактилнп преппзнаваое, Брајпва азбука и вещтини за 

присппспбуваое на текстпви вп фпрмат лесен за шитаое, и да се пбезбеди дека 

телевизиските станици даваат вести и прпграми вп пристапни фпрмати, пспбенп за 

глувите лица, глувп- слепи лица и наглувите лица.  
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Ппшитуваое на дпмпт и семејствптп (шлен 23) 

37. Кпмитетпт е загрижен пкплу правните пдредби вп Закпнпт за семејствп щтп ги 

дискриминираат лицата сп психпспцијална пппрешенпст и/или лица сп интелектуална 

пппрешенпст да склппат брак и да фпрмираат семејствп. Ппнатаму, Кпмитетпт е загрижен 

за пдредбите вп претхпднп сппменатипт закпн кпј бара лицетп сп интелектуална 

пппрешенпст и/или лице сп психпспцијална пппрешенпст да биде сертифициранп какп 

“лице кпе ппседува знаеое и  разбира„. 

38. Кпмитетпт преппрашува државата- шленка: 

 (а) Да гп разгледа Закпнпт за семејствп за да псигура дека лицата сп 

пппрешенпст мпже да ги практикуваат нивните права кпи се пднесуваат на брак, 

семејствп и врски на еднаква пснпва сп другите и на пснпва на нивна слпбпдна и 

инфпрмирана спгласнпст; 

 (б) Да усвпи мерки за прпмпвираое на сппдветна правна защтита и пбука на 

судски и спцијални рабптници за да се псигура дека лицата сп пппрешенпст не се 

дискриминирани за време на правни и административни прпцеси вп пднпс на нивните 

сексуални и репрпдуктивни права, правп за фпрмираое на семејствп и старателствп над 

нивните деца.  

Пбразпвание (шлен 24) 

 

39. Кпмитетпт е загрижен дека Закпнпт за защтита на децата и Закпнпт за пснпвнп 

пбразпвание сè ущте дпзвплуваат сегрегација на ушеници сп пппрешенпст и дека ппстпјат 

сегрегирани пбразпвни средини, пспбенп за ушениците сп интелектуална пппрешенпст.  

Ппнатаму, Кпмитетпт е загрижен дека не ппстпи сеппфатна стратегија наспшена кпн 

инклузивен пбразпвен систем сп фиксни рпкпви и резултати и распределба на сппдветни 

финансиски, шпвешки и технишки ресурси, пспбенп за ушениците сп интелектуална 

пппрешенпст. 

 

40. Вп спгласнпст сп ппщтипт кпментар на Кпмитетпт бр. 4 (пд 2016) за правптп на 

инклузивнп пбразпвание и целите 4.5 и 4.8 пд Целите за пдржлив развпј, Кпмитетпт 

преппрашува државата шленка: 

 

(а) да гп ревидира Закпнпт за защтита на децата и Закпнпт за пснпвнп 

пбразпвание -  јаснп да прпмпвираат инклузивнп пбразпвание и вклушуваое на 
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пппрешенпста какп пснпв за дискриминација, да се забрани пдбиваое на разумнп 

прилагпдуваое, какп фпрма на дискриминација пп пснпв на пппрешенпст; 

 

(б) да  дпнесе план за транзиција за да се пбезбеди инклузивнп пбразпвание на 

сите нивпа, вклушителнп и вп виспкппбразпвните институции за лицата сп 

пппрешенпст; 

 

(в) да пбезбеди сппдветна ппддрщка, ресурси и квалификувана пбука за 

наставниците и ппмпщнипт перспнал, за да се ппттикне инклузијата, пспбенп на 

ушениците сп интелектуална пппрешенпст или ушениците сп психпспцијална 

пппрешенпст и девпјшиоа сп пппрешенпст; 

 

(г) да пбезбеди универзална пристапнпст дп пбразпвните прпстприи, 

вклушувајќи ги и универзитетите; 

 

(д) Експлицитнп и веднащ да спрпведе забраната за исклушуваое на ушениците 

сп пппрешенпст пд редпвните ушилищта врз пснпва на нивните пщтетуваоа.   

 

Здравствп (шлен 25) 

 

41. Кпмитетпт е загрижен дека пппрешенпста вп Закпнпт за защтита на правата 

на пациентите не е пснпв за дискриминација, и е загрижен за севкупнипт 

недпстатпк пд пристапнпст на редпвните здравствени услуги, пспбенп: 

 

(а) Огранишуваоа пп пднпс на впзраст за пристап дп бесплатна здравствена 

защтита и третман, заеднп сп исклушпците вп Закпнпт за здравствп кпј 

дискриминира вп пднпс на лица сп пппрешенпст; 

 

(б) Недпстатпк на рамки кпи гарантираат пристапнпст на лицата сп пппрешенпст 

дп слпбпдна и инфпрмирана спгласнпст вп пднпс на здравствени услуги; 

 

 (в) Недпстатпк пд рана идентификација, дпстапнпст и пристапни цени за 

специјализирани здравствени услуги ппврзани сп пппрешенпста; 

 

 (г) Недпстатпк на пристапнпст дп пснпвните медицински прпдукти неппхпдни 

да се пдржат щтп е мпжнп најдпбри живптни услпви; 
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 (д) Недпстатпк на инфпрмации за сексуалнптп и репрпдуктивнп здравје вп 

пристапни фпрмати за лица сп пппрешенпст, вклушувајќи жени и девпјшиоа и недпстатпкпт 

на специјализирани услуги за девпјшиоа и жени сп пппрешенпст вп сите делпви на 

државата- шленка; 

 (д) Слаб пристап дп здравствп и недпстатпк на специјализирани услуги за деца 

сп пппрешенпст.  

 

42. Кпмитетпт преппрашува државата- шленка: 

  

 (а) да ја вклуши пппрешенпста какп пснпва за дискриминација вп Закпнпт за 

защтита на правата на пациентите; 

 

 (б) да ги птстрани пгранишуваоата вп впзраст за пристап дп бесплатнп 

здравствп и лекуваое, какп и секакви исклушпци вп Закпнпт за здравствп кпј 

дискриминира лица сп пппрешенпст; 

 

 (в) да усвпи стратегија за да пбезбеди бесплатен или финансиска дпстапнпст 

дп сите пптребни здравствени услуги за лицата сп пппрешенпст, какп и преку пбука на 

здравствените рабптници за правата на лица сп пппрешенпст, пристаппт кпн 

пппрешенпста базиран на шпвекпвите права; 

 

 (г) да усвпи здравствени прптпкпли сп цел да се пбезбеди правптп на лицата 

сп пппрешенпст за бесплатна и инфпрмирана спгласнпст за здравствени третмани; 

 

 (д) да преземе мерки да пбезбеди рана идентификација, дпстапнпст и 

пристапнпст на здравствени институции и услуги, сп птстрануваое на физишки препреки 

дп здравствените центри и пбезбедуваое инфпрмации вп пристапни фпрмати; 

 

 (д) да пбезбеди сппделуваое на инфпрмации за сексуални и репрпдуктивни 

права вп сппдветни фпрмати за сите лица сп пппрешенпст, и дпстапнпста на услуги пп 

пснпв на рпд и впзраст, и да пбезбеди специјализирани услуги за лица сп пппрешенпст 

вп сите делпви на државата- шленка; 

 

 (е) Брзп да усвпи и спрпведе нпв акципнен план за ппдпбруваое на 

здравствената грижа за децата сп пппрешенпст; 

 

 (ж) Да ја прпмпвира дпстапнпста на специјализирани здравствени услуги 

ппврзани сп пппрешенпста. 
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 Хабилитација и рехабилитација (шлен 26) 

 

43. Кпмитетпт е загрижен пкплу недпстатпкпт на сппдветна легислатива вп државата -

шленка да се пбезбеди дека лицата сп пппрешенпст имаат пристап дп услуги за 

хабилитација и рехабилитација и дека хабилитацијата и рехабилитацијата не се кпнкретнп 

дефинирани вп рамките на закпните и прпписите на државата- шленка.  

 

44. Кпмитетпт преппрашува државата- шленка да ја усвпи легислативата неппхпдна за 

дефинираое и пбезбедуваое на пристап дп услуги за хабилитација и рехабилитација, 

сп тпа щтп ќе псигура дека истите се базирани на пристаппт на шпвекпви права и 

развиени сп ушествп на прганизациите на лица сп пппрешенпст. 

 

 

Рабпта и врабптуваое (шлен 27) 

 

45. Кпмитетпт е загрижен за: 

 

 (а)  Дискриминација и нееднаквпст вп врабптуваое и рабптни услпви за лицата 

сп пппрешенпст, ппсебнп жени, пспбенп пние спдржани вп некпи прпписи вп Закпнпт за 

државна администрација; 

 (б) Фактпт дека Закпнпт за рабптни пднпси не ги пбврзува рабптпдавците да 

пбезбедат разумнп прилагпдуваое за лица сп пппрешенпст (CRPD/C/MKD/1, параграф 25);  

 (в) Фактпт дека лицата сп пппрешенпст, јавните и приватните рабптпдавци не се 

целпснп свесни за правата и мпжнпстите за врабптуваое на птвпренипт пазар на трудпт.  

 

46. Кпмитетпт преппрашува државата- шленка, вп блиска спрабптка сп прганизациите 

на лицата сп пппрешенпст: 

 

 (а) да ја ревидира и евалуира ппстпешката легислатива, и вп јавните и 

приватните сектпри, да ја успгласат сп Кпнвенцијата и да преземат мерки за 

згплемуваое на струшната пбука и да се усвпи легислатива сп ефективни правни 

средства и санкции вп пднпс на дискриминација пп пснпв на пппрешенпст вп 

регрутираое, унапредуваое и задржуваое на врабптени;  

 

 (б) да преземе ефективни и афирмативни мерки да се пбезбеди врабптуваое 

на лица сп пппрешенпст вп јавнипт и приватнипт сектпр и да се псигура дека птвпренипт 

пазар на труд е инклузивен и пристапен, дека разумнптп прилагпдуваое е дпстапнп и 

дека пбврската за пвпзмпжуваое на разумнп прилагпдуваое е експлицитнп прппищанп 

вп легислативата. 
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Сппдветен стандард на живееое и спцијална защтита (шлен 28) 

 

47. Кпмитетпт е загрижен дека Закпнпт за спцијална защтита не ја смета пппрешенпста 

какп пснпв за дискриминација. Ппнатаму, бенефициите за пппрешенпст се пгранишени сп 

впзраст (на лица сп пппрешенпст кпи се на впзраст пд 18 дп 26 гпдини не им се даваат 

надпместпци). Кпмитетпт е истп така загрижен за административните и бирпкратски 

услпви вп пднпс на дпкументација пд “кпмисиски прпценки„ сп цел лицата сп 

пппрешенпст да имаат пристап дп спцијални бенефиции. Истп така, Кпмитетпт е загрижен 

дека лицата сп пппрешенпст се сппшуваат сп предизвици за ппдмируваое на 

дппплнителните трпщпци за пппрешенпста. 

 

48. Кпмитетпт преппрашува државата- шленка: 

 

 (а) да гп разгледа Закпнпт за спцијална защтита сп впведуваое на 

пппрешенпста вп клаузулата за антидискриминација и релевантни ппдзакпнски акти и 

щеми на бенефиции, сп цел да гарантира сппдветен стандард на живпт за лицата сп 

пппрешенпст, преку кпмпензации вп фпрма на паришен дпдатпк кпи би пвпзмпжилп 

лицата сп пппрешенпст да ги ппкријат трпщпците ппврзани сп пппрешенпста; 

 

 (б) да ги укине пдредбите за лицата сп пппрешенпст кпи сппред впзраста ги 

квалификува да пристапат дп спцијални бенефиции, да алпцира пдредени паришни 

дпдатпци и надпместпци за децата сп пппрешенпст; да пбезбеди еднаква материјална 

ппмпщ за биплпщките и згрижувашките семејства; 

 

 (в) да се пбрне внимание на ппврзанпста ппмеду шлен 28 пд Кпнвенцијата и 

Целта за Пдржлив Развпј 10, таргет 10.2, да прпмпвира екпнпмска инклузија на сите 

лица, без разлика на статуспт пппрешенпст.  

 

Ушествп вп пплитишки и јавен живпт (шлен 29) 

 

49. Кпмитетпт е загрижен за: 

 

 (а) Закпните за избпри гп ставаат “менталнипт капацитет„ какп предуслпв за 

правптп да гласаат и да се кандидираат за јавна функција, сп кпе се псппруваат пвие права 

на лица сп интелектуална пппрешенпст и/или лица сп психпспцијална пппрешенпст; 

 (б) Непристапнпста на местата за гласаое и нивната пкплина, пспбенп за лица 

сп пппрешенпст кпи престпјуваат вп институции, и недпстатпкпт на избпрни материјали и 
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инфпрмации вп пристапни фпрмати какп щтп се Брајпвата азбука, тактилен, знакпвнипт 

јазик и фпрмат лесен за шитаое за лицата сп пппрешенпст; 

 (в) Недпстатпкпт на пбука за лицата кпи ги прганизираат избприте да ги 

ппспшат бараоата/услпвите на лицата сп пппрешенпст на избпрните места; 

 (г) Недпстатпкпт на ппддрщка за лица сп психпспцијална пппрешенпст и лицата 

сп интелектуална пппрешенпст да гп практикуваат нивнптп правп за гласаое на избпри.  

50.  Кпмитетпт преппрашува државата- шленка: 

 (а) да ги разгледа свпите закпни за избпри сп цел да се птстранат 

предуслпвите кпи пневпзмпжуваат лицата сп интелектуална пппрешенпст и/или лица сп 

психп-спцијална пппрешенпст да гп практикуваат свпетп правп на глас и да се 

кандидираат; 

 (б) да усвпјат мерки да пбезбедат пристапнпст дп избирашките места и нивнптп 

ппкружуваое, пспбенп за лица сп пппрешенпст кпи престпјуваат вп институции, и 

пбезбедуваое на избпрни материјали и инфпрмации вп пристапни фпрмати за сите 

лица сп пппрешенпст; 

 (в) да спрпведе сппдветна пбука за лицата кпи прганизираат избпри за 

правата на лицата сп пппрешенпст, вп сите фази на избпрнипт прпцес да пвпзмпжат 

лицата сп пппрешенпст да имаат ефективнп ушествп вп избпрните и пплитишките 

прпцеси; 

 (г) да пбезбеди неппхпдна ппддрщка на лицата сп психпспцијална 

пппрешенпст и/или лицата сп интелектуални пппрешенпст сп цел да гп практикуваат 

нивнптп правп на гласаое на избпри. 

Ушествп вп културнипт живпт, рекреација, слпбпдни активнпсти и сппрт (шлен 30) 

51. Кпмитетпт е загрижен за недпвплните наппри на државата- шленка да ппддржи 

пристап дп и ушествп на лица сп пппрешенпст вп културните, рекреативни, слпбпдни и 

сппртски активнпсти. Кпмитетпт изразува жалеое щтп државата- шленка се ущте гп нема 

ратификуванп Дпгпвпрпт пд Маракещ за плеснуваое на пристаппт дп пбјавени дела за 

слепите лица, лица сп пщтетен вид и лица на друг нашин пппрешени да кпристат пешатени 

материјали.  

52. Кпмитетпт преппрашува државата- шленка да преземе шекпри да гп ппддржи и 

пхрабри ушествптп на лицата сп пппрешенпст, вклушувајќи ги и децата, вп културни, 

рекреативни, слпбпдни и сппртски активнпсти. Истп така ја пхрабрува државата- шленка 

брзп да гп ратификува Дпгпвпрпт пд Маракещ за плеснуваое на пристаппт дп пбјавени 
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дела за лица кпи се слепи, лица сп пщтетен вид и лица на друг нашин пппрешени да 

кпристат пешатени материјали.  

В. ППСЕБНИ ПБВРСКИ (шленпви 31-33) 

 

 Статистика и спбираое ппдатпци (шлен 31) 

 

53. Кпмитетпт е загрижен за недпстатпкпт на ппстпјана и сппредлива статистика за 

лицата сп пппрешенпст и недпстатпк на ппказатели за шпвекпви права вп ппдатпците кпи 

се на распплагаое. Кпмитетпт е истп така загрижен дп кпја мера ппказателите ппврзани 

сп пппрешенпста се ефективнп применети вп спрпведуваоетп на Целите за Одржлив 

Развпј. 

 

54. Кпмитетпт преппрашува државата- шленка да применува ппказатели за 

пппрешенпста вп следеоетп на спрпведуваоетп на Целите за Пдржлив Развпј, пспбенп 

цел 17.18, и знашителнп да ја згплеми дпстапнпста на виспкп- квалитетни, навремени и 

сигурни ппдатпци ппделени пп примаоа, ппл, впзраст, раса, етнишка припаднпст, 

миграциски статус (вклушувајќи статус на барател на азил и бегалец), пппрешенпст, 

гепграфска лпкација и други карактеристики релевантни за наципналнипт кпнтекст.  

 

Медунарпдна спрабптка (шлен 32) 

55. Кпмитетпт е загрижен за недпстатпкпт на ефективни кпнсултации, ушествп и 

вклушенпст на лицата сп пппрешенпст преку нивните репрезентативни прганизации вп 

медунарпдни прпграми за спрабптка.  

56. Кпмитетпт преппрашува државата- шленка да усвпи мерки да псигура ефективнп 

ушествп, вклушуваое и кпнсултација сп лицата сп пппрешенпст преку нивните 

репрезентативни прганизации вп медунарпдни прпграми за спрабптка.   

Наципналнп спрпведуваое и следеое (шлен 33) 

57. Кпмитетпт е загрижен за недпстатпк на ресурси дпстапни за ефективнп и 

сеппфатнп следеое спрпведенп пд независна структура за следеое, впсппставена вп 

спгласнпст сп шлен 33 (2) пд Кпнвенцијата, щтп ја пгранишува дадената ппддрщка на 

прганизациите на лица сп пппрешенпст да ушествуваат вп прпцеспт на следеое.  

58. Кпмитетпт преппрашува државата- шленка да пбезбеди дпвплнп средства за 

структурите за следеое и за прганизациите на лица сп пппрешенпст за да им пвпзмпжи 

да гп следат спрпведуваоетп на Кпнвенцијата низ државата- шленка, земајќи ги вп 
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предвид наспките за рамките на независнп следеое и нивнптп ушествп вп рабптата на 

Кпмитетпт (CROD/C/1/Rev.1,прилпг). 

IV. СЛЕДЕОЕ 

Сппделуваое на инфпрмации 

59. Кпмитетпт ја истакнува важнпста на сите преппраки спдржани вп сегащните 

заклушни спгледуваоа и би сакале да гп привлешат вниманиетп на државата- шленка 

пкплу преппраките кпи се спдржат вп параграфите 20 (пристапнпст) и параграф 26 

(пристап дп правда).  

60. Кпмитетпт преппрашува државата- шленка да ги пренесе сегащните заклушни 

спгледуваоа на разгледуваое и делуваое дп шленпвите на Владата и парламентпт, 

службениците вп надлежните министерства, правпсудствптп и шленпви на 

прпфесипнални групи, какп щтп се пбразпвни, здравствени и правни прпфесипналци, 

истп така и дп лпкалните власти, приватнипт сектпр и медиумите, кпристејќи спвремени 

спцијални кпмуникациски стратегии.  

61. Кпмитетпт силнп ја пхрабрува државата- шленка да ги вклуши граданските 

прганизации, пспбенп прганизациите на лица сп пппрешенпст, вп ппдгптпвката на 

перипдишнипт извещтај. 

62. Кпмитетпт бара државата- шленка щирпкп да ги сппдели сегащните заклушни 

спгледуваоа, вклушувајќи ги невладините прганизации и прганизациите на лица сп 

пппрешенпст, самите лица сп пппрешенпст и шленпви на нивните семејства, на 

наципналнипт јазик и на јазиците на малцинствата, какп и знакпвнипт јазик, вп 

пристапни фпрмати, и да бидат дпстапни на владината веб страна за шпвекпви права. 

 

Нареден перипдишен извещтај 

63. Кпмитетпт бара државата- шленка да гп ппднесе свпјпт втпр, трет и шетврт 

перипдишен извещтај дп 29 јуни 2026 гпдина и да вклуши вп нив инфпрмација за 

спрпведуваоетп на преппраките кпи се дел пд сегащните заклушни спгледуваоа. 

Кпмитетпт истп така бара државата- шленка да размисли за ппднесуваое на 

гпренаведените извещтаи спгласнп упрпстената прпцедура на ппднесуваое извещтај на 

Кпмитетпт, сппред кпја Кпмитетпт ппдгптвува списпк на пращаоа најмалку една гпдина 

пред крајнипт датум даден за извещтајпт на државата- шленка. Пдгпвприте на држава- 

шленка на тие пращаоа гп фпрмираат нејзинипт извещтај. 


