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СЕ ОДРЖА ТРКАЛЕЗНА МАСА  
ВО КЛУБОТ НА ПРАТЕНИЦИТЕ 
 
 
Боге ЧАДИНОВСКИ 
 

Член на Националното коордативното тело 
за еднакви права на лицата со инвалидност  
во РМ 

 ROUND TABLE DISCUSSION HELD IN THE 
CLUB OF THE MEMBERS OF THE 
PARLAMENT 
  
Boge CHADINOVSKI 
 
Member of the National Coordinative Body 
For equal rights of people with disabilities  
in RM 

   
На 26.09.2007 година на одржаната тркалезна 
маса на тема: „Состојба, проблеми и развој 
во образованието и вработувањето на лицата 
со инвалидност во РМ” по уводните излагања 
и дискусиите од страна на учесниците на тр-
калезната маса се донесоа следните ЗАКЛУ-
ЧОЦИ: 
1. Министерство за образование и наука  и 

Министерство за труд и социјална поли-
тика во рамките на своите надлежности 
да пристапат кон измени и дополнувања 
на законските прописи и со новите изме-
ни да обезбедат:  
• прифат на децата со развојни пробле-

ми и посебни образовни потреби во 
предучилишното, основното и средно-
то образование; 

• критериуми и стандарди за вклучу-
вање (инклузија) на инвалидните деца 
во редовните предучилишни, основни 
и средни училишта; 

• соодветен дефектолошки кадар, вра-
ботување на дефектолози, дополни-
телна стручна помош во текот на ра-
ботната недела од 3 часа за предучи-
лишна  и 5 часа за училишна возраст, 
односно да се обезбеди вработен де-
фектолог; 

• обезбедување банка на податоци. 

 The round table discussion on “The Conditions, 
Problems and Development in Education and 
Employment of People with Disabilities in RM”
was held on 26th September 2007. After the intro-
ductory presentations and the round table discus-
sions the following CONCLUSIONS were
brought.  
 
1. The Ministry of Education and Science and 

the Ministry of Labor and Social Affairs 
within their authorities to approach to 
changes and amendments of the legal regula-
tions in order to provide: 
• To accept children with developmental 

problems and special education needs in 
pre-school, primary and secondary edu-
cation; 

• criteria and standards for inclusion of 
children with disabilities in mainstream 
pre-schools, primary schools and secon-
dary schools; 

• qualified defectologists (special teachers), 
to employ defectologists and additional 
professional assistance weekly: 3 hours in 
pre-school institutions and 5 hours in 
schools; 

• To provide database. 
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2. Министерството за образование и наука и 
Министерството за култура да обезбедат 
печатење на учебници и други книги за 
сепите лица, а исто така добро да се со-
гледа начинот и времето на интеграција 
на децата во образовниот процес, да се 
овозможи објективна и стручна оценка за 
вклучувањето; 

3. Во новиот Предлог-закон за високо обра-
зование да се обезбедат одредени бенефи-
ции за лица со оштетен слух, оштетен вид 
и тешко телесни инвалидни лица со обез-
бедување на одредени права како: за глу-
ви право на толкувач, знаковен говор како 
можност за комуникација, за лица со ош-
тетен вид: да се обезбеди техничка помош 
и обука за Браево писмо за сите слепи ли-
ца и компјутери со потребна соодветна 
софтверска програма со печатачи и чита-
чи, како и создавање услови за тешко те-
лесно инвалидни лица за пристап до прос-
ториите во образовните институции, како 
и одредени бенефиции при упис и избор-
на постапка, стипендии, престој, исхрана 
и др. и финансиска компензација  на др-
жавата  за определените бенифиции; 

4. Натамошно развивање на процесот на от-
варање на дневни центри, деинституцио-
нализација на децата од посебните инсти-
туции, избор на биолошки и други семеј-
ства, изборот на станови за домување  со 
претходно изградена стратегија и доне-
сување закон за остварување на оваа деј-
ност и нејзино финансирање; 

5. Министерството за труд и социјална по-
литика да подготви Предлог за донесува-
ње на закон за изменување и дополнува-
ње на законот за вработување на инвалид-
ни лица со кои ќе се уреди зголемување 
на процентот од 5% на 15% од вкупно ос-
тварените средства од постојниот придо-
нес за вработување издвоени на потсмет-
ката  во Агенцијата за вработување на Р.
Македонија (Посебен фонд) со примена 
од 01.01.2008 година; 

6. Агенцијата за вработување на РМ дослед-
но да го применува Правилникот за ра-
ботно оспособување по барање на прет-
пријатијата кои вработуваат инвалидни 
лица; 

 2. The Ministry of Education and Science and 
the Ministry of Culture should provide publi-
cation of textbooks and other books for the 
blind; should consider the way and timing for 
integration of these children in the educa-
tional process and enable objective and pro-
fessional assessment for inclusion; 

3. The new Draft Law on Higher Education 
should provide benefits for people with im-
paired hearing, impaired vision and people 
with severe physical disabilities. Benefits 
such as the right to an interpreter for the deaf 
and the sign language should be provided as 
opportunities for communication. For the 
people with impaired vision–technical aid and 
training on Braille’s alphabet, computers with 
appropriate software, printers and readers to 
be provided. For people with severe physical 
disabilities-access to the buildings of educa-
tional institutions to be provided; and for all 
certain benefits at enrollment at the Univer-
sity, scholarships, board and lodging and fi-
nancial compensation of the state; 

4. Further development of the process for esta-
blishing daily centers, deinstitutionalization 
of children from the special institutions, the 
choice of biological and foster families, the 
chice of housing with previously accepted 
strategies, as well as bringing a Law on thises 
issues ; 

5. The Ministry of Labor and Social Affairs pre-
pared Proposals for changes and amendments 
on the Law of Employment of people with 
disabilities in order to regulate the increase of 
the percentage of the total amount of the ex-
isting contribution for employment from 5% 
to 15%, which is allocated to sub-account in 
the Agency for Employment in the Republic 
of Macedonia (Special Fund) and is to be ap-
plied from 1st January 2008; 

6. The Agency for Employment in the Republic 
of Macedonia to apply the Rulebook for 
training disabled people on the requests of 
enterprises that employ such people; 
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7. Во средното и високото образование пот-
ребно е да се обезбедат нови занимања и 
работни операции зависно од видот и сте-
пенот на оштетувањата на инвалидните 
лица, со што ќе се отворат поголем број 
на работни места-со можност за обезбеду-
вање на занимања од електрониката и ин-
форматиката во наредниот период, однос-
но перспективен развој; 

8. Оперативното тело при Националното 
координативно тело за еднакви права на 
лицата со инвалидност да определи и ан-
гажира  работна група од 3 члена и тоа во 
состав: Боге Чадиновски-проф. дефекто-
лог, Владо Додевски-дипл. инж. за зашти-
та при работа и Љупчо Ефремов-проф.
дефектолог, која ќе изготви номенклатура 
на занимања на кои може да работат ин-
валидизираните лица и координативното 
тело ќе се ангажира да им обезбеди прос-
торни и материјални финасиски средства 
за овој  проект; 

9. Составен дел на овие заклучоци се пред-
лозите од уводните излагања на тркалез-
ната маса за образованието, законската
регулатива, вработувањето на инвалидни-
те лица,  како и предлозите што произле-
гуваат од дискусиите и работните матери-
јали; 

10. Инвалидните лица ги потсетуваат над-
лежните институции во државата и одго-
ворните лица на мотото: НЕ ПРАВЕТЕ 
НИШТО ЗА НАС-БЕЗ НАС; 

11. Координативното тело да го задолжи 
оперативното тело, претседателот и сек-
ретарот на Националното координативно 
тело да укажуваат и да барааат од  над-
лежните институции реализација на овие 
заклучоци. 

 7. The secondary and Higher education should 
provide new vocations and jobs depending on 
the level of person’s disability, which will en-
able employment of these people, possible 
activities related to electronics and informa-
tion technology, i.e. prosperous development;

8. The Operative Body of the National Coordi-
native Body for equal rights of people with 
disabilities is to appoint a working group con-
sisted of 3 members: Boge Chadinovski–a de-
fectologist, Vlado Dodevski–a eng. in protec-
tion at work and Ljupcho Efremov–a defec-
tologist, to prepare the nomenclature of voca-
tions meant for people with disabilities and 
the Coordinative Body should provide prem-
ises as well as financial means for this pro-
ject; 

9. Components of the Conclusions are the pro-
posals in the introductory presentations of the 
round table discussions on education, legal 
regulations, employment of people with dis-
abilities as well as proposals of the discus-
sions and working materials; 

10. People with disabilities appeal to the relevant 
institutions in the state and the authorities 
with the motto: DON’T DO ANYTHING FOR 
US-WITHOUT US; 

11. The Coordinative Body entrusts the President 
and the Secretary of the National Coordina-
tive Body to point out and appeal to the au-
thorized institutions to carry out these conclu-
sions. 
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