CURRICULUM VITAE
I.Лични информации:
Име
Презиме
Дата на раѓање
Родно место
Брачен статус

Нури
Баjрами
05.04.1960
с.Падалиште, Општина Гостивар
Женет, еден син

Етничка припадност
Постојано жевеалиште
Телефон
E-mail:

Албанец
Ул.Боге Велјаноски 62, 1230 Гостивар
076 426 008
nuribajrami@hotmail.com

II.Образование
Правен факултет VII/1, Универзитет во Приштина
Средно образование – Општа гимназија, Гостивар
III. Работно искуство
1989 – 1997
10.03.1998 – 26.10.2005
01.02.2006 – 18.07.2006

Со привремена работа во странство
Радио телевизиска станица “ТВ ДУЕ“ – новинар и уредник на информативни емисии
Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија (Виш соработник за
подобрување на соодветната и правичната застапеност)
Министертсво за одбрана на Република Македонија, (Виш соработник за односи со јавноста
и Службено лице за посредување со информации од јавен карактер (дополнителна работа)
-Општина Гостивар
2009 – 2013 Раководител на Одделение за управување со човечки ресурси и Службено лице
за посредување со информации од јавен карактер (дополнителна работа)
Од 2014 – 07.02.2109 Раководител на Одделение за нормативно – правни работи и
Службено лице за посредување со информации од јавен карактер (дополнителна работа)

19.07.2006 - 31.05.2009
01.06.2009- 0702.2019

IV. Семинари и обуки
14–25 Октомври 2002

25 Октомври 2002 Април 2003
26 Април - 27 Јули 2006

15 - 17 Ноември 2006

Обука на новинарите од регионалните медиуми за продукција на мултиетничкиот
телевизиски магазин “Контрафор“ (Центар за војна, мир и медиуми – ЦБММ во соработка
со Македонскиот институт за медиуми- МИМ
30

Продукција на мултиетничкиот телевизиски магазин “Контрафор“ - 12 емисии
Обука на државни службеници (33 дена), спроведена од Британскиот совет во соработка со
Владата на Република Македонија, во областите:
-Државни структури и процеси во јавната администрација,
-Раководствени техники,
-Јавни финансии и финансиско раководење,
-Европска Унија,
-Англиски јазик,
-Компјутерски вештини
Семинар на тема: “Европска Унија“ оганизиран од Британскиот совет во соработка со
Владата на Република Македонија,

6 - 8 Февруари 2007

Семинар на тема: “Програми за квалитетен живот“ – Канцеларија за билатерална соработка
- Македонија

10-14 Декември 2007

Работилница на тема:“Комуникациски вештини и медиа тренинг“ – Регионален тренинг
центар за комуникации при Министерство за одбрана
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17 - 18 Април 2008

Обука за имателите на информации од јавен карактер – Комисија за заштита
на правото за пристап до информации од јавен карактер

02 Јуни 2008

Работилница на тема: “Искуствата од спроведувањето на Законот за слободен пристап до
информации од јавен карактер

13-14 Октомври 2009
13 Октомври 2010

Семинар на тема „Борба против корупцијата за подобро управување“ - УНДП
Конференција на тема: „Инвестирање во човечкиот капитал“ - Секретаријат за европски
прашања

20 - 21 Јуни 2011

Обука за одговорните лица за управување со човечки ресурси од општините на тема:
“Оценување на државните службеници“ - ЗЕЛС

28 – 29 Ноември 2011

Обука на тема: “Постапка за селекција и вработување на државните службеници” Министерство за информатичко општество и администрација

23–25 Февруари 2012

Обука на тема “Подршка на реформата на јавната администрација” - Министерство за
информатичко општество и администрација

05 - 06 Јули 2012

Обука на тема “Изработка на Правилник за организација, Правилник за систематизација на
работните места и на Годишен план за соодветна и правична застапеност на заедниците во
општинската администрација“ - ЗЕЛС
Работилница на тема: ” Утврдување на критериумите за тестот на штетност како
задолжителна и важна постапка пред одбивањето на пристапот до информации од јавен
карактер“ - Комисија за заштита на правото за пристап до информации од јавен карактер и
Европската Комисија преку инструментот ТАIEХ
Обука на тема “Одговорност на државните службеници - дисциплинска одговорност“ ЗЕЛС

28 Септември 2012

27 Мај 2013
07 Март 2014
25 Септември2014

Советување на тема : “Законот за воведување на систем за управување со квалитетот и
заедничка рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба“ Министерство за информатичко општество и администрација
Обука на тема:“Имплементацијата на Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за
административните службеници“- Академик , Скопје

10 Ноември 2014

Советување на тема: “Примената на европските јазични стандарди и заедничката европска
референтна рамка за јазици“ - ЗЕЛС

09 Февруари 2015

Обука на тема: “Внатрешна организација и систематизација на работни места во
општинската администрација на единиците на локалната самоуправа“ - ЗЕЛС

22 Јуни 2016

Обука на тема: “ Примена за новиот Закон за пожарникарство- обврски и предизвици“ ЗЕЛС

12 Ноември 2018

Јавна дебата на тема:“ Стандарди за добро управување во единиците на локалната
самоуправа и управување со човечки ресурси во единиците на локална самоуправа “ - во
рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на
вредности на добро управување“ финансиран од Европската Унија, преку ИПА програмата
„Структура за поддршка на граѓанското општество и Медиуми 2015“

V. Познавање на јазици
Албански
Останати јазици:
Македонски
Германски
Италјански
VI.Компјутерски вештини
Оперативни системи
Windows
MS Office

Мајчин јазик
Недоволно

Основно

Средно

Напредно
X
X

X

Недоволно

Основно

Средно

Напредно
X
X
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Word
Excel
PowerPoint
Личен профил

X
X
X
Организираност, иницијативност, одговорност, ефикасност,тимска работа
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