Арбен Ќерими - кратка биографија
1. Име: АРБЕН ЌЕРИМИ
2. Назив на организацијата:
Агенција за катастар на недвижности
Ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 4
1000 Скопје, Македонија
3. Позиција: заменик директор
4. Место и датум на раѓање:
Скопје, 10 јуни 1970 година
Националност: Албанец
5. Образование:
1984 - 1985

Основно образование ОУ „Лириа”, Скопје

1988 - 1989

Средно образование СУО „Зеф Љуш Марку”, Скопје

1997

Градежен Факултет, отсек Геодезија на УКИМ, Скопје (Геодетски
инженер VII/1 – степен),

2009 - 2010

Додипломски студии на Градежен Факултет, отсек Геодезија на УКИМ
– Скопје, со одбрана на дипломска работа на тема: „Уредување и
управување со недвижности“ (Дипломиран Гео-детски инженер 180
кредити, според ЕКТС),

2015 - 2016

После дипломски студии на Градежен факултет, втор циклус студии по
Геодезија на УКИМ-Скопје, со јавна одбрана на ма-гистерскиот труд
на тема „Примена на систем за електронско одобрение во функција на
управување и уредување со недви-жности во локалната самоуправа во
Република Македонија“

6.






Учество во меѓународни конференции и работилници
Регионална конференција во Бечиќи, Црна Гора - 2008 година;
Посета на холандскот катастар, во 2009 година;
Работен состанок за еКат, во „ИГЕА“, Љубљана-Словенија, во 2009 година;
4 хрватски конгрес на катастарот, во Загреб, Хрватска, во 2010 година;
Конференција „Интергео“, во Истанбул, Турција, во 2010 година.

7.





Професионални вештини и способности
Способности за работа со текстуални фајлови;
Напредни менаџерски способности;
Способности за комуникациски вештини и тимско работење;
Способности за компјутерско мрежно работење;




Способности за брзо решавање на проблеми и конфликтни ситуации при вршење на
работни задачи;
Способности за истражување на проблемите при работа и др.

8. Компјутерски вештини:
 Способност за работа со програми: Ворд, Екцел, Пауер поинт и програми за интернет
истражувања;
 Способност за работа со најсовремените софтверски програми од областа на
геодезијата и катастарското работење и подготвување на најсовремени извештаи за
нив;
9.





Проекти во при АКН на Р.С. Македонија
Проектот електронски систем „Е-кат и Е-кат графика“;
Проектот „МакЕдит систем“;
Проектот „Дигитализација преку МакЕдит системот“;
ДМС (Document management system) и други.

10. Јазици
 Албански
 Македонски
 Англиски
 Турски
 Српско-хрватски
11. Работно искуство:
Од 1995 година до 1996 година
Работодавач: „Државен завод за статистика“ - Република Македонија
Работно место: референт
Од 1998 година до 2000 година
Работодавач: „Министерство за труд и социјална политика“ - Република Македонија
Работно место: соработник на трудов инспектор
Од 2000 година до 2000 година
Работодавач: „Министерство за урбанизам и градежништво“ - Република Македонија
Работно место: референт
Од 2000 година до 2000 година
Работодавач: „Министерство за транспорт и врски“ - Република Македонија
Работно место: референт
Од 2000 година до 2004 година
„Државен завод за геодетски работи“ - Република Македонија
Работно место: виш соработник

Од 2004 година до 2008 година
Работодавач: АКН, Центар за катастар на недвижности - Скопје
Работно место: самостоен референт
Од 2008 година до 2010 година
Работодавач: АКН, Центар за катастар на недвижности - Скопје
Работно место: Раководител на одделение
Од 2010 година - до денес
Работодавач: АКН, Центар за катастар на недвижности- Скопје
Работно место: Помошник раководител на сектор за катастар на недвижности, „АКН - ОКН
Пелагониски регион“.

