
Селвије Мустафи, од Тетово, дипломираше на Факултет за јазици, 
комуникации и култури (студиска програма Англиски јазик и литература), 
при Универзитетот на Југоисточна Европа, во Тетово и се стекна со 
титулата  дипломиран рофесор по Англиски јазик.

Ферик Сулејманов, од Скопје, дипломирал на Факултетот за 
туризам и бизнис логистика, при Универзитетот "Гоце Делчев" - Штип и 
се стекна со титулата дипломиран менаџер по Бизнис логистика. Во 
моментот е запишан на постдипломски студии на Економскиот институт, 
на катедрата Логистика на бизнис. Во моментот е вработен како проектен 
координатор за вработување во Ромаверзитас.

Алма  Еминоска, од Прилеп, дипломирала на Медицинскиот 
факултет, при  Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“, во Скопје, на 
студиската  програма  Логопедија и се стекна со титулата дипломиран 
логопед. Во моментот е на постдипломски студии, специјализација по 
клиничка Логопедија, по што ке го добие називот Клинички логопед.
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Елсон Иљаз, од Скопје, Шуто Оризари, дипломираше на Факултетот 
за туризам и бизнис логистика, при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип 
и се стекна со титулата дипломиран менаџер по бизнис администрација. 
Во моментот е запишан на постдипломски студии на Економскиот 
факултет. Елсон во моментот работи како Економист за платен промет во 
земјата во Комерцијална Банка а.д Скопје.



Селина Мустафова, од Берово, дипломираше на Филолошкиот 
факултет, при Универзитетот "Гоце Делчев" во Штип, на катедрата за 
Германски јазик и книжевност - Наставна насока и се стекна со титулата 
дипломиран професор по германски јазик и книжевност.

Јосиф Рашидовски, дипломираше на Правниот факултет, при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и се стекна со титулата дипломиран 
правник. Во моментот работи како правник и асистент во „Здружението 
за правата на Ромите од Штип“.

Ајдоган Демири, од Гостивар, дипломираше на „Факултетот за 
безбедност“ - Скопје, при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола, на криминалистичкиот отсек и се стекна со титулата дипломиран 
криминалист.
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Хурија Мукаиповска, од Скопје, дипломираше на Правниот 
факултет "Јустинијан Први“, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, на 
отсекот Правни студии и се стекна со титулата дипломиран правник. Во 
моментот е на постдипломски студии по граѓанско право и вработена како 
административен службеник во Основниот кривичен суд Скопје 1. 



Џенгис Бериша, од Прилеп, дипломираше на Факултетот за правни 
науки, при Меѓународен Славјански Универзитет во Битола, на студиската 
програма Меѓународно право, право на Европска Унија и дипломатија и се 
стекна со титулата дипломиран правник. Во моментот е запишан на 
постдипломски студии и паралелно е активист, правен консултант и борец 
за остварување на фундаменталните човекови права на регионално ниво 
во Прилеп и Битола.

Селиме Нуредини, од Гостивар, дипломираше на Факултетот за 
јавна администрација и политички науки, при Универзитетот на 
Југоисточна Европа во Тетово. Моментално работи како волонтер во 
невладиниот сектор во Гостивар.

Емрах Азири, од Скопје дипломираше на Факултетот за исламски 
науки, во Скопје, на студиската програма Општа теологија и се стекна со 
титулата дипломиран професор по исламски науки. 
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Аделина Рамадани, од Гостивар, дипломираше на Факултетот за 
јавна администрација и политички науки, при Универзитетот на 
Југоисточна Европа.



Елмедина Рамадани, од Гостивар, дипломираше на Факултетот 
за јавна администрација и политички науки, при Универзитетот на 
Југоисточна Европа.

Асан Есат, од Скопје, дипломираше на Медицинскиот факултет, при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, во Скопје, на студискaта програма 
Радиолошки технолози  и се стекна со титулата Радиолошки технолог. Во 
периодот работи како проектен координатор во Ромскиот Ресурсен Центар 
во Скопје.

Мухамед Ајваз, од Скопје, дипломираше на Филозофскиот 
факултет, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", на Институтот за 
психологија во Скопје и се стекна со титулата дипломиран психолог. Во 
периодот работи како координатор на проект во ХЕРА - Асоцијација за 
здравствена едукација и истражување и е на постдипломски студии на 
Политички науки и човекови права на Институтот за социолошки и 
политичко-правни истражувања.
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