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Në bazë të nenit 9 të Ligjit për qasje të lirë te informatat me karakter publik (Gazeta zyrtare 

e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 101/2019) dhe në bazë të nenit 43, paragrafit 1, pikës 

9, të Statutit të Universitetit të Evropës Juglindore, Drejtoria Rektoriale e Universitetit të Evropës 

Juglindore, në mbledhjen e 129, të mbajtur më 24.12.2019 e miratoi: 

 

 
V E N D I M 

për përcaktimin e listës së informata me karakter publik nën kompetencat e Universitetit të 

Evropës Juglindore 

 

 
Neni 1 

Me këtë Vendim përcaktohet lista e informacioneve me karakter publik, të cilat i ka krijuar 

dhe i posedon Universiteti i Evropës Juglindore gjatë ushtrimit të kompetencave të tij të 

përcaktuara me ligj. 

Lista e informacioneve me karakter publik i përmban informacionet, të cilët krijohen nga 

organet, trupat menaxherial dhe shërbimet profesionale të Universitetit të Evropës Juglindore 

edhe atë: 

Të dhëna për komptencat e organeve të Universitetit 

Të dhëna themelore për poseduesin e informatave  

Të dhëna për personin përgjegjës 

Të dhëna themelore për kontakt me personin zyrtar për ndërmjetësim me informata 

Të dhëna themelore për kontakt me personin e autorizuar për paraqitje të 

brendshme të mbrojtur 

Lista e personave të punësuar te poseduesi i informatës 

Ligjet, të cilat kanë të bëjnë me kompetencën e poseduesit të informatave 

Aktet normative 

Organogrami për organizimîn e brendshëm 

Plani strategjik 

Buxheti vjetor 

Raporti i revizionit te poseduesi i informatave 

- Llojet e shërbimeve, të cilat i jep poseduesi i informatave 

Mënyra për parashtrimin e kërkesës për qasje te informatat me karakter publik 

Raportet për punë, të cilat parashtrohen te organet kompetente për 2batimin e 

kontrollit dhe mbikqyrjes 

Raporti i vetëvlerësimit 

Informata tjera, të cilat dalin nga kompetenca dhe puna e poseduesit të informatave 
 
 
 

 
South East European University 

Ilindensi‹a no. 335, 1200 Tetovo 

 



 

Të gjitha informatat e lartëpërmendura janë të qasshme në ueb faqen e Universitetit të 

Evropës Juglindore në linkun në vijim: www.seeu.edu.mk 

 

 
Neni 2 

Lista e informacioneve me karakter publik nga neni 1 i këij Vendimi të shpallet në ueb 

lagen e Universitetit të Evropës Juglindore. 

 

 
Neni 3 

Të gjitha të dhënat personale (në bazë të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale), 

të dhënat për punën rrjedhëse financiare mbi të gjitha bazat dhe të gjitha informacionet e 

përcaktuara si të përjashtuara nga Ligji për qasje publike të informacioneve me karakter publik, 

janë të mbrojtur nga e drejta për qasje të lirë te informatat, në përputhje me nenin 6 të Ligjit. 

 

 
Neni 4 

Lista me karakter publik publikohet në ueb foqen e Universitetit të-Evropës Juglindore. 
 

 
Neni 5 

Ky Vendim hynë në fuqi në ditën e miratimit. 

 
 

 
Drejtoria Rektoriale 

 

 
Kryetar, 

 

 


