
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 

 

 

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен 

карактер (Сл. весник на РМ бр. 13/06) и член 3 од Упатството за начинот и постапката за 

спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, 

Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи (КОВЗРГ) ја изготви 

следната: 

 

Л И С Т А 

 
 

на информации од јавен карактер 

 

 
 

 Бази на податоци отворени за јавноста: 

 

1 – Евиденција за регистрираните цркви, верски заедници и религиозни групи – 

согласно член 9 став (2) од Законот за правна положба на црква, верска заедница и 

религиозна група („Сл. Весник на РМ“ бр: 113/07); 

 

2 – Карта на верски објекти во РМ; 

 
Комисијата за односи со верските заедници и религиските групи има за цел пред 

јавноста да ја презентира верската разноликост, почитувањето на верските права и 

слободи преку издавањето на картата на верските објекти во Република Македонија на 

петте најголеми верски заедници. 

 
3 – Информации на издадени решенија за одобрение за престој на странски верски 

лица за вршење на религиозен култ и други манифестации на верата; 

 

4 - Извештаи и информации во делот на почитувањето на верските права и слободи. 



5 – Буџет на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи 

(КОВЗРГ) за 2019 година; 

 

6 – План за јавни набавки за 2019 година; 

 
7 – Правилник за систематизација на Комисијата за односи со верските заедници и 

религиозни групи (КОВЗРГ); 

 

8 – Правилник за внатрешна организавија на Комисијата за односи со верските 

заедници и религиозни групи (КОВЗРГ) и 

 

9 – Табеларен ппреглед и органограм на работните места на Комисијата за односи со 

верските заедници и религиозни групи (КОВЗРГ). 

 

 
 Дополнителни информации: 

 

 

Напомена: 

 
Граѓаните на Република Македонија можат да добијат информација од јавен 

карактер што ја изготвила Комисијата за односи со верските заедници и религиозн групи 

со пополнување на образец - Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое 

може да се добие во архивата на Агенцијата или да го симнат од веб-страната на Комисија.



 


