
LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER 

PUBLIK 

 
Në pajtim me nenin 9 të Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik (Gazeta Zyrtare 

e RM nr. 13/06) dhe nenin 3 të Udhëzimit për mënyrën dhe procedurën për zbatimin e Ligjit për 

qasje të lirë në informacione me karakter publik, Komisioni për marëdhënie me bashkësitë fetare 

dhe grupet religjioze (KMBFGR) ka përgatitur si vijon: 
 

LISTË 

 
 

të informacioneve me karakter publik 

 
 

Baza të të dhënave të hapura për publikun: 

1. – Evidenca e kishave, bashkësive fetare dhe grupeve religjioze të regjistruara - në pajtim me 

nenin 9 paragrafin (2) të Ligji për pozitën juridike të kishës, bashkësisë fetare dhe grupit religjioz 

("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr: 113/07); 

2. - Harta e objekteve fetare në RM; 

Komisioni për Marëdhënie me bashkësitë fetare dhe grupet religjioze synon t’i paraqesë publikut 

diversitetin fetar, respektimin e të drejtave dhe lirive fetare nëpërmjet publikimit të hartës së 

objekteve fetare në Republikën e Maqedonisë të pesë bashkësive më të mëdha fetare. 

3. - Informacione për vendime të lëshuara për miratimin e lejeqëndrimit të personave fetarë të huaj 

për kryerjen e kultit fetar dhe manifestimeve të tjera të besimit; 

4. - Raporte dhe informacione për respektimin e të drejtave dhe lirive fetare. 

5. - Buxheti i Komisionit për marëdhënie me bashkësitë fetare dhe grupet religjioze (KMBFGR) 

për vitin 2019; 

6. - Plani i Prokurimit Publik për vitin 2019; 

7. - Rregullorja për sistematizim e Komisionit për marëdhënie me bashkësitë fetare dhe grupet 

religjioze (KMBFGR); 

8. - Rregullore për organizim të brendshëm në Komisionin për marëdhënie me bashkësitë fetare 

dhe grupet religjioze (KMBFGR); dhe 

9. - Pasqyrë Tabelore dhe Grafiku i Organizimit të Komisionit për mardhënie me bashkësitë fetare 

dhe grupet religjioze (KMBFGR). 

Informacione shtesë: 

Shënim: 

Qytetarët e Republikës së Maqedonisë mund të marrin informacion të karakterit publik që ka 

përgatitur Komisioni për Marëdhënie me bashkësitë fetare dhe grupet religjioze duke plotësuar një 

formular - Kërkesë për qasje në informacione me karakter publik, i/e cila mund të merret nga arkivi 

i Agjencisë ose të shkarkohet nga faqja e internetit të Komisionit. 

1. - Raporte dhe informacione për respektimin e të drejtave dhe lirive fetare. 


