CURRICULUM VITAE
I.Informata personale:
Emri
Mbiemri

Nuri
Bajrami

Datëlindja

05.04.1960

Vendlindja
Gjendja civile

f.Padalishtë, Komuna e Gostivarit
I martuar, një djalë

Përkatësia kombëtare
Vendbanimi i përhershëm

Shqiptar
Rr.Boge Veljanovski 62, 1230 Gostivar

Telefoni
E-mail:

076 426 008
nuribajrami@hotmail.com

II.Arsimimi
Fakulteti Juridik VII/1, Universiteti i Prishtinës
Arsimi i mesëm – Gjimnazi i përgjithshëm, Gostivar
III. Përvoja e punës
1989 – 1997
10.03.1998 – 26.10.2005
01.02.2006 – 18.07.2006
19.07.2006 - 01.06.2009
01.06.2009- 07.02.2019

IV. Seminare dhe trajnime
14–25 Tetor 2002
25 Tetor 2002-30 Prill 2003
26 Prill-27 Korrik 2006

15 - 17 Nëntor 2006
6 - 8 Shkurt 2007
10-14 Dhjetor 2007
17 - 18 Prill 2008

Мe punë të përkohëshme jashtë vendit
Stacioni radioteleviziv “TV DUE” – gazetar dhe redaкtor i emisioneve informative,
Sekretariati gjeneral i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë (Bashkëpunëtor i lartë për
përmirësimin e përaqësimit adekuat dhe të drejtë)
Ministria e mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë, (Bashkëpunëtor i lartë për marrëdhënie me
publikun dhe Person zyrtar për ndërmjetësim me informata të karakterit publik (punë plotësuese),
Komuna e Gostivarit (i transferuar me marrëveshje nga Ministria e mbrojtjes),
2009 – 2013 Udhëheqës i departamentit për menaxhim me resusrse njerëzore dhe Person zyrtar
për ndërmjetësim me informata të karakterit publik (punë plotësuese),
Prej 2014 – 07.02.2019 Udhëheqës i Departamentit për punë normative – juridike dhe Person
zyrtar për ndërmjetësim me informata të karakterit publik (punë plotësuese).

Trajnimi i gazetarëve të mediumeve regjionale për produksionin e magazinës multietnike televizive
“Kontrafor” nga ana (Qendra për luftë, paq dhe mediume -CBMM dhe Institutit maqedonas për
mediume –MIM)
Realizimi i magazinës multietnike televizive “Kontrafor” - 12 emisione,
Trajnimi i nëpunësëve shtetëror (33 ditë) i realizuar nga Këshilli Britanik në bashkëpunim me
Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, në fushat:
-Strukturat shtetërore dhe proceset në administratën publike,
- Teknikat për udhëheqje,
- Financat publike dhe menaxhimi me financat,
- Bashkimi Evropjan,
- Gjuhë angleze.
- Shkathtësitë kompjuterike
Seminar në temën: “Bashkimi Evropjan” i organizuar nga Këshilli Britanik në bashkëpunim me
Qeverinë e Republikës së Maqedonisë,
Seminari në temën:”Programet për kualitetin e jetës” - Zyra për bashkëpunim bilateral – Maqedoni
Punëtori në temën: Shkathtësitë e komunikimit dhe trajnim medial” - Qendra regjionale e trajnimit
për komunikime, në kuadër të Ministrisë së Mbrojtjes
Trajnim për poseduesit e informacioneve me karkater publik - Komisioni për
mbrojtjen e qasjes së lirë deri te informatat me karakter publik
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02 Qershor 2008
13-14 Tetor 2009
13 Tetor 2010
20 - 21 Qershor 2011
28 – 29 Nëntor 2011
23–25 Shkurt 2012
05 - 06 Korrik 2012
28 Shtator 2012

27 Мај 2013
07 Mars 2014
25 Shtator 2014
10 Nëntor 2014
09 Shkurt 2015
22 Qershor 2016
12 Nëntor 2018

V. Njohja e gjuhëve
Shqip
Gjuhë tjera:
Maqedonisht
Gjermanisht
Italisht
VI.Shkathtësi kompjuterike
Sisteme operative
Ëindows
MS Office
Word
Excel
PowerPoint
Profili personal

Punëtori në temen: “Përvojat nga zbatimi i Ligjit për qasje të lirë deri te informatat me karakter
publik” - Komisioni për mbrojtjen e qasjes së lirë deri te informatat me karakter publik
Seminar në temën:”Lufta kundër korrupsionit për menaxhim më të mirë -UNDP
Konferenca në temën: “Investimi në kapitalin njerëzor” – Sekretariati për çështje evpropjane
Trajnimi për personat përgjegjës për menaxhim me resurset njerëzore në temën:”Notimi i
nëpunësve shtetëror” - BNJVL
Trajnim në temën:”Procedura për selektimin dhe punësimin e nëpunësve shtetëror” – Ministria për
shoqëri informatike dhe administratë
Trajnim në temën:” Mbështetja e reformës në administratën publike” – Ministria për shoqëri
informatike dhe administratë
Trajnim në temën:”Hartimi i Rregullores për organizimin, Rregullores për sistemimin e vendeve të
punës dhe i Planit vjetor për përfaqësim adekuat dhe të drejtë të bashkësive në administratën
komunale” - BNJVL
Punëtori në temen: “Përcaktimi i kritereve pët testin e dëmshmërisë si procedurë e detyrueshme
dhe e rëndësishme para refuzimit të qasjes në informata me karakter publik” - Komisioni për
mbrojtjen e qasjes së lirë deri te informatat me karakter publik dhe Komisioni Evropjna përmes
instrumentit ТАIEХ
Trajnim në temën:” Përgjegjësia e nëpunësve shtetëror - përgjegjësia diciplinore”- BNJVL
Këshillim në temën: “Ligji për vendosjen e sistemit për menaxhim me cilësinë dhe kornizës së
përbashkët për vlerësimin e punës dhe dhënies së shërbimeve në shërbimin shtetëror” - Ministria
për shoqëri informatike dhe administratë
Trajnim në temën:”Implementimi i Ligjit për të punësuarit në sektorin publik dhe Ligjit për
nëpunësit administrativ” – Akademik, Shkup
Këshillim në temën: “ Zbatimi i standardeve gjuhësore evropjane dhe korniza refererente e
përbashkët evprojane për gjuhët” - BNJVL
Trajnim në temën:”Organizimi i brendshëm dhe sistemimi i vendeve të punës në administratën
komunale të njësive të vetëqeverisjes lokale” - BNJVL
Trajnim në temën:”Zbatimi i Ligjit të ri për zjarrfikje – obligime dhe sfida” - BNJVL
Debat publik në temën: “ Standardet për adminisytrim të mirë në njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe
menaxhimi me resurset njerëzore në njësitë e vetëqeverisjes lokale” – në kuadër të projektit “
Përcjellja e parimeve në administratën publike për ruajtjen e vlerave të administrimit të mirë” i
financuar nga Bashkimi evropjan, përmes programit IPA “ Struktura për mbështetjen e shoqërisë
qytetare dhe Mediumeve 2015”.

Gjuhë amëtare
Jomjaftueshëm

Bazike

E mesme

E avancuar
X
X

X

Jomjaftueshëm

Bazike

E mesme

E avancuar
X
X
X

X
X
Organizim, inicueshmëri, përgjegjësi, efikasitet, punë ekipore
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