ФИКРИ АЛИТИ
ОБРАЗОВАНИЕ
2000 - 2006
Дипломиран правник при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” -Скопје,во
Правен факултет Јустинијан Први.-Скопје ,насока правни студии,граѓанско
правна група.
1994 - 1998
Средно образование СМУГС “Д-р Панче Караѓозов” -Скопје

РАБОТНО ИСКУСТВО

КОНТАКТ
Тел:
071-332-299
EMAIL:
fikri_aliti@hotmail.com

ЛИЧНИ ВЕШТИНИ И КОМПЕТЕНТНОСТ:
Мајчин јазик:
Албански јазик
Македонски јазик(образовен јазик)
Странски јазик:
Англиски јазик-ТОЕФЛ ИБТ
ОРГАНИЗАТИВНИ СПОСОБНОСТИ:
Од 2006 година основач и член на
здружението на граѓаните за екологија и
здравство Еко – Вита.
Од 2010 година основач и член на
здружение за локален одржлив развој –
КАРШИАКА.
ТЕХНИЧКИ ВЕШТИНИ:
Познавање на Microsoft office (Word, Excel,
Power Point, Access, Publisher, Internet,
Outlook) Corel Draw.
OСТАНАТИ СПОСОБНОСТИ:
Амбициозност
Креативност
Флексибилност
Упорност
Прифакање на туѓи идеи
Индивидуална работа и работа во тим

01.01.2007–15.01.2009
Помлад соработник за општи и правни работи во општина Студеничани
16.02.2009–31.03.2010
Pаководител на сектор за општи и правни работи при JУ од областа на
здравството за потребите на јавните здраствени установи, универзитетски
клиники, завод и ургентен центар – Скопје (отстапен од Агенција за привремени
вработувања Мотиви - Скопје)
01.04.2010–31.01.2011
Cоветник – државен испектор, инспекциски надзор во областа на работните
односи, во Државен инспекторат за труд, орган во состав на министерството за
труд и социјална политика
01.02.2011-28.08.2016
советник за вработување, унапредување и мобилност на административни
државни службеници, во министерството за труд и социјална политика
29.08.2016-31.12.2018
советник – приватни установи за социјална заштита, во министерството за труд
и социјална политика.
01.01.2019-14.06.2019
советник - внатрешен ревизор во ЈП Паркови и зеленило – Скопје
15.06.2019-30.06.2021
помошник раководител на сектор за заштита и контрола, во ЈП Паркови и
зеленило-СКОПЈЕ
01.07.2021
главен асистен на генералниот директор во ЈП Паркови и зеленило – Скопје
01.02.2019-15.12.2021
cо овластување на генералниот директор ја вршев функцијата на шеф на
кабинет во ЈП Паркови и зеленило - Скопје

СПОСОБНОСТИ И ПЕРСОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ
Мај 2008 – март 2009 – проектот: Поддршка на општините за управување со
јавните финансии, учествував на обука за Примена на метологијата за
утрдување на пазарната вредност на недвижен имот.
мај 2010 – Integrated Approach in combating trafficking in human beings.
14-18.03.2011 –Theory and practice of the policy cycle: From drafting to evaluating
policies (Даниловград)
15-16-17 јуни 2011 – Project preparation –the IPA training centre.
17-19 септември 2012 – учествував на семинар Еvaluation of the publik
administration policies (Даниловград).
Ноември 2013 – учествував на обука за Унапредување на тимска работа и
методи за работа во тимови

