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РАБОТНО ИСКУСТВО   

 

Претседател и член на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација 
Комисија за спречување и заштита од дискриминација (КСЗД) [ 25/01.2021 – тековно ] 

 

Град: Скопје 

Држава: Северна Македонија 

 

◦ Преземање активности за унапредување и заштита на човековите права во насока на поголема 

еднаквост и недискриминација;  

◦ Следење на спроведувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација и давање 

мислења и препораки;  

◦ Промовирање на принципот на еднаквост, правото на недискриминација и справување со сите 

форми на дискриминација преку зголемување на јавната свест, информирање и едукација; 

◦ Управување со административнaта служба и финансиите, организирање на внатрешни процеси, 

застапување на институцијата во однос на соработка и комуникација со трети лица и претседавање 

со седниците на Комисијата каде се донесуваат мислења за случаи на дискриминација и други 

одлуки од значење за институцијата. 

 

Истражувач 
Институт за европска политика (ЕПИ) [ 01/10/2015 – 24/01/2021 ] 

 

Град: Скопје 

Држава: Северна Македонија 

 
◦ Спроведување на работно истражување на национални и меѓународни закони, регулативи и 

документи поврзани од областа на човекови права, владеење на правото, Роми и останати области 

поврзани со Поглавје 23 и 24 од Копенхашките критериуми 

◦ Пишување на научни трудови кои ја разработуваат нееднаквоста врз основа на етничка припадност, боја 
на кожа, пол, род, со особен фокус на ромската етничка заедница 
◦ Спроведување теренско истражување со малцински и маргинализирани групи претставници на локална и 
национална власт за истражувачки цели 

◦ Посета на обуки за меѓународни документи, стандарди, договори, конвенции кои ја разработуваат 

областа на дискриминацијата 

◦ Објавување на истражувања, анализи, документи за политика и академски блогови во областа на човековите 

права, дискриминацијата, правосудството и други области поврзани со Поглавјето 23 и 24 

◦ Спроведување состаноци за застапување со претставници од национално и локално ниво за унапредување на 
човековите права и борба против дискриминацијата 

◦ Изработка на предлози за политика и решенија за борба против нееднаквото постапување кон  

маргинализирани групи 

◦ Организација на настани 

◦ Административна поддршка на проектните активности и проектните процедури во целина 

◦ Развој на буџети за предлози на проекти за национални и меѓународни донатори 

◦ Вршење на други должности 

https://www.linkedin.com/in/ismail-kamberi-709515162/


 

 

 

 
 

Правник 
Здружение за развој на ромската заедница СУМНАЛ [ 01/11/2013 – 31/08/2014 ] 

 

Град: Скопје 

Држава: Северна Македонија 

 
Проект: Преживеани од холокаустот на Ромите - Хуманитарни и социјални програми (РХС-ХСП) во 

партнерство со ИОМ - Скопје. 
 

Главните активности и одговорности: 
 

◦ Обезбедување на правно советување од областа на граѓанското право за стари и изнемоштени Роми 

◦ Посети и теренска работа на социјално маргинализирани ромски семејства кои имаат потреба од правна 

помош 

◦ Развој на материјали за обука и обезбедување обука од областа на основните човекови права, 

дискриминација и граѓанско право и должности 

◦ Вршење на правно зајакнување и обука на ромско население за борба против дискриминацијата и стереотипите 

◦ Застапување на жртви на дискриминација и поддршка пред КЗД и Народниот правобранител 

 ◦Поднесување претставки до Комисијата за заштита на дискриминацијата и канцеларијата на 

Народниот правобранител 

◦ Спроведување на проценка на потребите на локалното ромско население 

◦ Обезбедување на непречено функционирање на правната ад-хок канцеларијата лоцирана во ромската 

населба 

◦ Извршување други должности 
 
 

Практикант 
Канцеларија на Народниот правобранител [ 01/10/2013 – 31/10/2013 ] 

 

Град: Скопје 

Држава: Северна Македонија 

 
◦ Обезбедување логистичка поддршка за настаните во канцеларијата на Народниот правобранител 

◦ Обезбедување поддршка при собирање податоци релевантни за состбојата на ромското население во 

во областите вработување и образование 
 

Практикант/Консултант 
Мисијата на ОБСЕ во Скопје [ 01/01/2013 – 31/05/2013 ] 

 

Град: Скопје 

Држава: Северна Македонија 

 
◦ Подготвување на домашни извештаи за пресудите на Уставниот суд во врска со владеењето на правото 

◦ Следење на политички значајни судења за поддршка на реформите во судството и промовирање на домашни 

и меѓународни гаранции за правата на фер судење 

◦ Учество во тимот за подготовка на годишната оцена на работата на Комисијата за заштита од дискриминација 

◦ Спроведување на истражување за прашањето на децата питачи и поврзаните ризици и 

релевантните закони, презентирано на ХДИМ во 2013 година во Варшава 

◦ Посетување меѓународни обуки за инклузија на Ромите нивните основни права и заштита од дискриминација 
 
 

Волонтер 
Асоцијација за демократски развој на Ромите СОНЦЕ [ 01/01/2011 – 31/12/2012 ] 

 

Град: Тетово 

Држава: Северна Македонија 

 



 

◦ Асистирање при административна работа во организацијата 

◦ Асистирање при организирање настани 

◦ Учество во обуки за човекови права, дискриминација, стереотипи, предрасуди и инклузија на Роми 

◦ Извршување други должности 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА_______________________________________________________________ 
 

Уверение за положен правосуден испит 
Министерство за Правда [ 01/04/2019 – 15/05/2019 ] 

 

М-р во областа на казненото право 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Правен факултет, Јустинијан први [ 01/09/2013 – 14/11/2015 ] 

 
 

Дипломиран правник 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Правен факултет, Јустинијан Први [ 01/09/2010 – 01/09/2013 ] 

 

Економско-правен техничар 
ОСЕУ 8-ми септември - Средно економско училиште - Тетово [ 01/09/2006 – 01/06/2010 ] 

 

 

 
 

ЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ___________________________________________________________________                                       
 

 

Мајчин јазик: 
 

македонски 

 

албански 
 

СЛУШАЊЕ: A2 ЧИТАЊЕ: A2 ПИШУВАЊЕ: A2 
 

ГОВОРНА ПРОДУКЦИЈА: B1 
 

ГОВОРНА ИНТЕРАКЦИЈА: B1 

 

турски 
 

СЛУШАЊЕ: B1 ЧИТАЊЕ: A2  ПИШУВАЊЕ: A1 
 

ГОВОРНА ПРОДУКЦИЈА: B1 
 

ГОВОРНА ИНТЕРАКЦИЈА: B1

англиски 
 

СЛУШАЊЕ: C2 ЧИТАЊЕ: C2 ПИШУВАЊЕ: C2 
 

ГОВОРНА ПРОДУКЦИЈА: C1 
 

ГОВОРНА ИНТЕРАКЦИЈА: C1 

српски 
 

СЛУШАЊЕ: C1 ЧИТАЊЕ: C2 ПИШУВАЊЕ: B1 
 

ГОВОРНА ПРОДУКЦИЈА: B2 
 

ГОВОРНА ИНТЕРАКЦИЈА: B2

 

ромски 
 

СЛУШАЊЕ: A2 ЧИТАЊЕ: A2 ПИШУВАЊЕ: A1 
 

ГОВОРНА ПРОДУКЦИЈА: A1 
 

ГОВОРНА ИНТЕРАКЦИЈА: A1 
 

 

 

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА   
 

Возачка дозвола: Б 
 

 

 

КОМУНИКАЦИСКИ И ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ ВЕШТИНИ   
 

Комуникациски вештини 
 

◦ Солидни комуникациски и меѓучовечки вештини засновани врз искуството 

◦ Способност за комуникација со припадници од различни социјални групи 



 
◦ Напредно ниво на електронска комуникација 

◦ Солидни преговарачки и презентациски вештини 
 
 

Работни вештини 
 

◦ Солиден во квалитативно истражување, анализа и пишување 

◦ Одлично познавање на меѓународни документи, стандарди, конвенции и меѓународни организации кои работат во 
областа на заштита на човековите права и спречување на дискриминацијата 

◦ Вештини за застапување 

◦ Солидно знаење за основните човекови права, предизвици поврзано со ромската маргинализирана група, 

социјалната заштита, дискриминацијата и судството 

 

Дигитални вештини 

 

◦ Одлично познавање на софтверскиот пакет на MS Office, употреба на алатки поврзани со областа на 

истражување и пишување анализи,  визуелизирање на податоци, социјални медиуми и cloud storage,  



 

 

 

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ   
 
Консултант за Регионалниот совет за соработка (Regional Cooperation Council) [ 01/05/2020 – 01/12/2020 ] 

 

◦ Спроведување на социјално мапирање во ромските населби во општините Беране и Бијело Полје во Црна 

Гора 

◦ Анализа на податоци 

◦ Креирање на векторски приказ на населбите (ortophoto) 

◦ Внес на податоци во QGIS систем 

◦ Подготовка на извештај за истражувањето 

 
 

Фасцилитатор за Совет на европа (Council of Europe) [ 01/12/2017 – 01/09/2020 ] 
 

◦ Учесник во обука за методологија за фасцилитирање 

◦ Изготвување и подготовка на предлози за план за работа за спроведување на проектните 

активности на ниво на општина 

◦ Обезбедување на информации за структурите, односите на моќта и механизмите за донесување одлуки на 

локално ниво 

◦ Организирање и олеснување на состаноците во соодветните општини 

◦ Поддршка на јавните институции и локалните при спроведување на одлуки 

◦ Присуство и претставување на Проектот на настани на општинско ниво 

◦ Изготвување извештаи во врска со активностите 

◦ Обука, вклучително и идентификување на потребите за развој на капацитети и техничка помош на 

претставниците на локалната власт 

◦ Истражување и собирање информации во рамките на соодветните општини 
 

 
Истражувач за Ромски образовен фонд и Совет на Европа (REF and CoE) [ 01/09/2018 – 01/09/2019 ] 

 

Анализа на дискурсот за застапеноста на Ромите во македонските учебници 
 

Главни резултати на консултантски услуги: 
1. Креирана анализа на дискурси со препораки за застапеност на Ромите во македонските учебници 

2. Креиран план за застапување за решавање на идентификуваните прашања, предизвици и препораки во 

анализата на дискурсот со особен фокус на стереотипизација и дискриминација на Ромите во македонските 

учебници 

 
 

Лице за контакт со заедница за Меѓународна организација за миграција (International Organisation for 

Migration) [ 01/03/2018 – 01/01/2019 ] 
 

◦ Обезбедување поддршка при преземање на мониторинг во заедницата 

◦ Спроведување на првична анализа во заедницата, односно спроведување интервјуа со засегнатите страни и 

анализа на искуства поврзани со радикализација и борба против насилниот екстремизам 

◦ Одржување контакти и споделување информации со Менаџерот на проектот 

◦ Обезбедување активности за координација со влијателни лидери во рамките на насочените заедници 

◦ Подготвување редовни неделни извештаи до Менаџерот на проектот 
 

 
   Набљудувач на парламентарните избори во Република Унгарија за ОДИХР – Варшава [ 04/04/2018 – 10/04/2018 ] 

 

◦  Набљудување на изборниот процес во земјата и теренско известување до надзорниот изборен тим на 

изборната мисија на ОДИХР  

 
 

Набљудувач на парламентарните избори во Република Албанија за ОДИХР – Варшава [ 01/05/2013 – 10/05/2013 ] 
 

◦ Набљудување на изборниот процес во земјата и теренско известување до надзорниот изборен тим на 

изборната мисија на ОДИХР 
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