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М-р  SHEMSHI SALAI 
        Моб. 00389 70 251 471 
         semsisalai@yahoo.com  

 

КРАТКА БИОГРАФИА (CV) 
 

 

I. Лични податоци 

Име Презиме:                         Шемши Салаи 

Пол:                                        Машко  

Датум и место на раѓање:     25.10.1966, с.Добри дол Општина Врапчиште 

Адреса:                                   ул.101, бб, с.Добри дол, Општина Врапчиште 

Е_маил:                                   semsisalai@yahoo.com  

Брачна состојба:                     Оженет, татко на три деца  

Националност:                        Албанец 

Државјанство:                         Македонско 

 

II. Образование  

- Основно образование – ОУ ,,Сали Лиси“ с.Добри дол, Општина Врапчите 

- Средно образование: 

       - средно општо образование 2 години во ШЦСО - Пореч, Р. Хрватска 

        - средно ел. тех. образование 2 години во ШЦСУО - Ровињ, Р.Хрватска            

      Високо образование 

- Дипломиран правник VII/1 –  2005 година, Правни факултет, ДУ Тетово 

Постдипломско образование 

- Магистратура – Меѓународно право, тема: „Правото на употреба на јазиците на заедниците 
во Република Македонија – споредбена анализа на Рамковната конвенција за заштита на 
националните малцинства и Европската повелба за регионалните и (или) малцинските 
јазици“ - 2013 година, Правни факултет ,,Јустиниан I“, УКИМ Скопје 

- Докторант – Тема дисертације: „Употреба језика националних мањина у раду управе 
Републике Србије и правна заштита“ - Одобрена изработка докторске дисертације од 
10.07.2014 година, Правни факултет Универзитета Унион, Београд Р.Србија 

Други образовни активности 

- Уверение за положен правосуден испит, 2012 година, 

- Лиценца за водење на постапка за отуѓивање и давање под закуп на градежно 
земјиште сопственост на РМ  и  

- Многубројни Сертификати од разни обуки и конференции во областа на правото, 
во спроведувањето на законодавтвото во РМ, областа на животната средина и 
локалниот економски развој. 
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III. Вработување 

- Електро „CUPRUM“ :  од 1989 до 1991 – Управител  

- ТД „ALBA“ shpk, Тирана, Р. Албанија:  од 1992 до 1995 - Директор 

- ТД „Фриго-ВААР“: од 1996 до 2008 – Директор 

- Општина Врапчиште: од 2008 до денес 

       - од 2008 до 2012 - Раководител на Одделение за управување со човечки ресурси,  

       - истовремено и овластен како Раководител на инспекцијски надзор- Инспекторат,  

       - овластен за издавање на Б-интегрирани еколошки дозволи и одобрување на Елаборати за   

         заштита на животната средина, 

       - од 2012, - (актуелно вработување)- Раководител на Сектор за правно-нормативни работи,  

 

IV. Ангажмани и други активности 

- Председател на Општинска изборна комисија Врапчиште 2009 год. 

- Учесник на специјалистички курс за животна средина во Нагоја Јапан од 21 Август до 6 
Октомври 2011, на програма ,,PollutionControl and Local Environmental Management“  

- Учесник во Конференција и студијска посета за локален економски развој во Брисел – 
Белгија – јуни 2014 год.  

- Сертификат за учество во обука со тема –„Критични точки во Законот за работни односи 
по однос на отказ, заштита на вработени; Закон за заштита од вознемирување на работното 
место-мобинг и Закон за административни службеници со детален преглед на подготовка 
на интерни акти и водење на Регистар за вработени во јавен сектор“  во Банско,  Република 
Булгарија од  15.04 до 17.04.2016.    

- Сертификати за учество во обука организирана од страна на Европска Униа и Р. 
Македониа  на тема:  

- „IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL ACQUIS (IPPC – B PERMITTING)“ 

- „LSGU RESPONSIBILITIES IN THE WASTE SECTOR“ 

- „LSGU RESPONSIBILITIES IN THE WATER SECTOR“ 

- „ IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL  LEGISLATION (RESPONSIBILITIES OF 
THE LSGUs)“  

- Сертификат за учество во настанот на  BLG-Балкан груп за развојот на претприемачката 
размена помеѓу Италианските и Балканските компании за можноста на инвестирање во 
регионот и во Македониа - Тирана, Република Албанија – Јануари 2018 год. 

- Сертификат за учество во 5-та Меѓународна научна конференција на Правен факултет на 
ДУ Тетово и Правен факултет „Јустиниан први“ УКИМ Скопје,  тема „The rule of law and 
civil society“, со научен труд - „THE LANGUAGE OF THE COMMUNITIES AS 
IMPORTANT ELEMENT OF COEXISTENCE AND STABILITY IN INTERETHNICAL 
RELATIONSHIP“ – 19 Октомври 2018 год. 

- Член на Работната група за измени и допуни на Законот за судовите и Законот за Судски 
совет на Република Македонија. 
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- Регистриран во регистарот/базата на надворешни експерти за помош во процесот на 
објаснувачки скрининг и процесот на преговори за пристапување на Република 
Македонија кон Европската унија. 

 

V. Публикации 

  -  THE LANGUAGE OF THE COMMUNITIES AS IMPORTANT ELEMENT OF 
COEXISTENCE AND STABILITY IN INTERETHNICAL RELATIONSHIP COEXISTENCE AND 
STABILITY IN INTERETHNICAL RELATIONSHIP – Октомври 2018. 

 

VI. Други активности 

-   Спорт: од 1980 до 1991 активно тренирање и бавење со борилачки вештини и 
неколуте постигнати успеси во територијата на бивша СФР Југославиа (Хрватска и 
Косово) 

-    Хоби во слободно време: читање на разноврсне литературе 

 

VII. Јазици 

Јазик 
  

Читање Пишување Зборување 

мно
гу 
доб
ро 

добро доволно многу 
добро 

добро доволно многу 
добро 

добро доволно 

а. Прв јазик:                   

Албански Х   Х   Х   

Македонски Х     Х     Х     

б. Страни 
јазици: 

                  

- Англиски  Х    Х  Х  

-Француски   Х   Х   Х 

-Итаљански Х     Х     Х     

-Србски Х   Х   Х   

-Хрватски Х   Х   Х   

-Германски        Х  

 

                                                                                                

                                                                                                  

 


