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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА 2023 ГОДИНА 

КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ 

 

 

1. ПРОГРАМИ  

 

 Врз основа на Методологијата за стратешко планирање и подготвување на Годишна 

програма за работа на Владата на Република Северна Македонија („Службен Весник на 

Република Македонија“, бр. 124/08 и 58/18), Упатството за начинот на постапување на 

министерствата и другите органи на државната управа во процесот на следење, оценување и 

известување за спроведувањето на стратешкиот план и годишниот план за работа и Упатството 

за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во 

процесот на подготвување на стратешкиот план и годишниот план за работа од Седницата на 

Владата на Република Северна Македонија одржана на 10.07.2018 година, креирана е една  

програма и една потпрограма, целите на програмата и потпрограмата и нивната поврзаност 

со стратешките приоритети и приоритетните цели на органот на државната управа. 

 

2. ПЛАН ЗА РАБОТА 

   

А. Програми и потпрограми од стратешкиот план на органот на државната 

управа 

 

ПРОГРАМА: Ново поглавје во развојот на нашето мултиконфесионално општество 

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата:  

1. Стратешките приоритети на Владата на РСМ за 2023г.: 

 „Обезбедување забрзан, одржлив и инклузивен економски раст, повисок животен 

стандард и квалитет на живот на граѓаните “ 

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа:  

•   Постојана и конструктивна соработка со регистрираните цркви, верски 

заедници и религиозни групи и државните институции 

 Промоција на културните и верските вредности во Република Северна 

Македонија и унапредување на меѓуконфесионалната соработка; 

 Обезбедена заштита на начелото на секуларност, унапредени верски слободи и 

права и меѓународна соработка; 

 Зајакната сервисна ориентација кон потребите на верските заедници. 

Цел на програмата:  

• Промоција на културните и верските вредности во Република Северна Македонија и 

унапредување на меѓуконфесионалната соработка; 

• Обезбедена заштита на начелото на секуларност, унапредени верски слободи и права и 

меѓународна соработка; 
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• Зајакната сервисна ориентација кон потребите на верските заедници. 

Показатели за успешност: 

 Број на одржани тркалезни маси, семинари, издадени публикации, одржани изложби и 

други културни и научни настани во 2022 г., 2023 г. и 2024 г.; 

 Број на организирани заеднички јавни настапи на регистрираните цркви, верски 

заедници и религиозни гру¬пи и испраќање јасна порака за меѓуверска толеранција и 

општествена одговорност;  

 Број на одржани договорно-консултативни средби  со регистрираните цркви, верски 

заедници и религиозни гру¬пи за унапредување и заштита нивните права; 

 Број на решени прашања за тековните потреби на верските субјекти и други прашања 

од областа на заштита на културното верско нас¬ледство на верските субјекти; 

 Број на преземени иницијативи за унапредување на меѓународната соработка во 

областа. 

 

 

ПОТПРОГРАМА 1:  

Цел на потпрограмата:  

 Промоција на културните и верските вредности во Република Северна 

Македонија и унапредување на меѓуконфесионалната соработка; 

 Обезбедена заштита на начелото на секуларност, унапредени верски слободи и 

права и меѓународна соработка; 

 Зајакната сервисна ориентација кон потребите на верските заедници. 

Показател за успешност: 

 Спроведено истражување и 

анализа на резултатите; 

 Одбележани значајни 

настани и јубилеи 

(одбележување на јубилејот 

80 години од создавање на 

Верското поверенство, 

одбележување на „Св. Кирил 

и Методиј“ во Рим); 

 Издадени публикации на 

теми од верската сфера за 

значајни личности, верско-

културно наследство и др.; 

 Реализирани средби со 

верските поглавари и 

претседатели,; 

 Реализирана соработка со 

верските субјекти во 

поразличен контекст и 

облик; 

 Успешна реализирана 

Појдовна основа: 

 

Планиран резултат (одредница) на 

годишно ниво:  

 Обезбедени статистички 

податоци кои ќе придонесат кон 

насоките во работењето на 

КОВЗРГ; 

 Потсетување на значајни 

историски настани кои 

претставуваат почеток на 

формирање на македонската 

држава и институционален 

систем на државна управа.  

Посветување почит и признание 

кон личности кои придонеле за 

афирмација и промоција на 

македонската држава, народ и 

соживот; 

 Одржување на добри меѓуверска 

соработка како и добра соработка 

на верските субјекти со 

државата; 

 Создавање клима на меѓусебна 
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манифестација „Недела на 

заедничка молитва“; 

 Остварени билатерални 

средби со сродните 

институции од регионот; 

 Поставена електронска база 

на податоци на современи 

македонски зографи и 

копаничари; 

 Реализирана научна 

конференција „Религиските 

слободи и права и 

радикализмот- современи 

предизвици“; 

 Издадена  публикација за 

Евангелско-методистичката 

црква; 

  Реализирана манифестација 

„Тетовската шарена џамија“  

 Доделено годишно 

признание „Вељо 

Манчевски“ 

 Издадена публикација за 

ЕЗРМ „Еврејски водич“ 

 Издадена публикација 

„Најрепрезентативните 

исламски споменици“ 

почит, доверба и пријателство и 

желба за заедничка работа за 

доброто на сите; 

 Афирмација на заедничката 

заложба на различните конфесии 

во државата, мотивација на духот 

на соработка и разбирање, 

подигнување на свесноста за  

почитување на основните  

човекови права; 

 Создадени контакти од кои 

понатаму ќе биде и продлабочена 

меѓународната соработка и 

размена на искуства со 

хомологни институции на 

КОВЗРГ од регионот; 

 Размена на информации и тези за 

темата на конференцијата од  

професионалци во областа како и 

од директни учесници во 

верскиот живот во општеството; 

 Промовирање на Еврејската 

заедница во Република 

Македонија;  

 Промоција на верски и културно- 

историски објект; 

 

Мер-

ки  

Активности    Временска рамка за спроведување   

Квар-

тал 1 

Квар-

тал 2 

Квар-

тал 3 

Квар-

тал 4 

Финансики 

средства 

Организацис-

ки облик/лице 

1. Истражување на 

јавното мислење 

за важни прашања 

од верска природа 

кај различни 

возрасни групи 

      100.000 Одделение за 

соработка со 

црква, верска 

заедница и 

религиозна 

група 

2. Публикација 

„Молебен канон 

за светите браќа 

Кирил и Мето-

диј“ во чест на 

јуби-лејот 55 

години од 

востанувањето на 

традиционалната 

манифестација 

„Македонија во 

чест на свети 

     125.000 Одделение за 

протокол и 

одбележување 

на верски 

празници 
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Кирил“ 

3. Публикување на 

прогласот на 

папата за заштита 

на животната 

средина на 

македонски јазик 

     55.000 Одделение за 

протокол и 

одбележување 

на верски 

празници/ 

Петар 

Петковски 

4. Лидерски средби         100.000 Сектор за 

соработка со 

црква, верска 

заедница и 

религиозна 

група и 

протокол/ 

Наташа 

Ниќифоровиќ, 

Петар 

Петковски 

5. Одбележување на 

„Св. Кирил и 

Методиј“ во Рим 

     200.000 Сектор за 

соработка со 

црква, верска 

заедница и 

религиозна 

група и 

протокол 

6. Манифестација 

„Недела за 

заедничка 

молитва“ 

      280.000 Сектор за 

соработка со 

црква, верска 

заедница и 

религиозна 

група и 

протокол 

7. Трибина на 

актуелна тема 

      30.000 Сектор за 

соработка со 

црква, верска 

заедница и 

религиозна 

група и 

протокол 

8. Одбележување на 

јубилејот: 80 

години од 

создавањето на 

Верско 

поверенство 

        250.000 Сектор за 

соработка со 

црква, верска 

заедница и 

религиозна 

група и 

протокол 
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9. Билатерална 

соработка со 

сродните 

институции од 

регионот 

        400.000 Сектор за 

соработка со 

црква, верска 

заедница и 

религиозна 

група и 

протокол 

10. Публикација – 

збирка трудови и 

сведоштва 

„Зборовите на 

Архие-пископот 

Михаил“ 

       250.000 Одделение за 

протокол и 

одбележување 

на верски 

празници 

11. Научна конферен-

ција „Религиските 

слободи и права и 

ради-кализмот – 

современи 

предизвици“ 

        600.000 Сектор за 

соработка со 

црква, верска 

заедница и 

религиозна 

група и 

протокол 

12. Манифестација и 

културна програ-

ма „Тетовската 

шарена џамија“ 

      300.000 Сектор за 

соработка со 

црква, верска 

заедница и 

религиозна 

група и 

протокол 

13. Доделување на 

годишно 

признание „Вељо 

Манчевски“ 

      180.000 Сектор за 

соработка со 

црква, верска 

заедница и 

религиозна 

група и 

протокол 

14. Публикација за 

ЕЗРМ „Еврејски 

водич“ 

      120.000 Одделение за 

протокол и 

одбележување 

на верски 

празници 

15. Публикација 

„Најрепре-

зентативните 

исламски 

споменици“ 

      120.000 Одделение за 

протокол и 

одбележување 

на верски 

празници 
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Б. Иницијативи на органот на државната управа утврдени во Годишната програма за 

работа на Владата  

Иницијатива 

Временска рамка за подготвување   

Квартал 

1 

Квартал 

2 

Квартал 

3 

Квартал  

4 

Финансиски 

средства 

Организациски 

облик/лице 

       

       

       

 

В. Мерки и активности кои произлегуваат од работата на органот на државната 

управа 

 

ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА :  

Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи со  реализација на 

предвидениот план за јавни набавки и план за вработување ќе обезбеди спроведување на 

планираните проекти и исполнување на основни услови за работа на институцијата. 

Показател за успешност: Успешно реализирани јавни набавки. 

Активност Временска рамка за извршување   

Квартал 

1 

Квартал 

2 

Квартал 

3 

Квартал 

4 

Финансиски 

средства 

Организациски 

облик/лице 

ЈН за услуги од 

авторска агенција 

     450.000 Одделение за 

соработка со 

црква, верска 

заедница и  
религиозна група/ 

Одделение за 

административна 

поддршка 

ЈН за печатење на 

публикации 

     180.000 Одделение за 

соработка со 

црква, верска 

заедница и  

религиозна група/ 

Одделение за 

административна 

поддршка 

ЈН за угостител-

ски услуги 

     300.000 Одделение за 

соработка со 

црква, верска 
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заедница и  

религиозна група/ 

Одделение за 

административна 

поддршка 

 

 

                   Директор 

         Даријан Сотировски 

                  ______________________ 

 

 

Подготвила: Наташа Ниќифоровиќ 


