
 
Биографија 

 

Име и презиме: Фарије Алиу 

Дата и година на раѓање: 07.12.1959, Кичево 

Адреса на живеењеr. “Борче Јованоски бр. 87 Гостивар 

Професија: Доктор на економски науки 

Национална припадност: Албанка 

Mail: aliufarie@yahoo.com 

 
Фарије Алиу е родена на 07.12.1959 година во с. Шутово Кичево. Основното 

училиште завршила во роден крај, додека средното училиште гимназија во 1978 

година во Кичево.  

Во учебната 1978/79 година се запиша на Економски факултет – областа 

финансии и сметководство во Приштинскиот Универзитетот во  Приштина, каде 

што и дипломираше во 1983 година.  

По завршување на постдипломските студии на Економски факултет при 

Универзитетот во Приштина, успешно ја одбрани магистерскиот труд  во 2010 

година на тема :Јавните приходи во Република Македонија – Утврдување и 

наплата.  

Во 2011 година се запиша на Економски Институт при Универзитетот 

‘Кирил и Методиј” Скопје за изработка на докторска дисертација на тема: 

“Менаџирање со локалните јавни приходи во Република Македонија”, каде што и 

докторира во април 2014 година.  

 

Вработување и искуство: 

Од 1985 – 1993 година била вработена во работната организација 

“Водостопанство Извори” во Гостивар како раководител на сметководство. 

Од 1993 – 1997 година работела во приватна организација “интелектуални 

услуги”, раководител на финансии. 

Од 1997-2003 година работела во Општина Гостивар, раководител за 

финансии и буџет. 

Од 2003-2007 година работела како раководител во Управата за јавни 

приходи во регионална единица во Гостивар. 
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Од 2007 – 2011 година работела како раководител за финансии, буџет и 

локален економски развој. 

Од 2011 до ден денес е член на Државната комисија за спречување на 

корупцијата во Скопје. 

 

Научни трудови: 

Фарије Алиу има напишано неколку лични научни трудови со тема:             
1. Локален економски развој и припрема на стратешки план за локален 

економски развој” 

2.  “Администрирање на локалните даноци и такси”.  

3. “Legal framework and way of the local government units financing in the Republic of 

Macedonia” 

4.“Financing of political parties and electoral campaigns in the Republic of Macedonia” 
 

Обуки/семинари/конференции: 

Фарије Алиу учествувал во многу обуки, семинари, работилници и 

конференции, така да во 2005 и 2006 година била обучувач на вработените по 

општини во Република Македонија со свој личен труд на  проекти организирано 

од УСАИД: 

1. “Успешна децентрализација” и  

2. “Подигнување на свеста на граѓаните за уплата на локалните даноци и 

такси” . 

Исто така во 2007 и 2008 година била обучувач на вработените по општини 

на проектот “Едукација за проектирање на буџети” организирано од Friedrich 

Ebert Stiftung, како и учество на семинари за капитални инвестиции и 

финансирање на единиците на локалната самоуправа. 

 На 9-10 декември 2013 година учествувала во Конференцијата “South 

Easten European Regional Anti-Corrution Conference in Sarajevo” организирано од 

UNCAC и UNODC. Во ова конференција ги презентираше своите лични трудови  

на теми: „ Legal and institutional framework for prevention of corruption in Republic 

of Macedonia“ и “Preventive and repressive measures for combating anti-corruption in 

Republic of Macedonia”  

 На 8-9 април 2014 година учествувала во Конференцијата “Regional 

Conference on promoting best practices in fighting high-level corruption and on asset 



recovery” in Bucharest организирано од Konrad Adenauer Stiftung, British Embassy, 

Regional Cooperation Council, каде што ја презентираше личниот труд на тема: 

“Законска и институционална рамка за превенција и намалување на појавата 

судир на интереси во РМ’. 

Фарије Алиу учествува во обуки како обучувач на вработените по барање 

на институциите во РМ за предавање на  теми по областа на антикорупциските 

мерки и активности 

 

Познавање на јазици  

Албански (мајчин јазик) 

Македонски 

Турски 

Англиски (зборува и пишува добро) 

Поседува комуникативни вештини, познавање и работи на компјутерски 

програми   

 

 

 
 

 

  
 
      


