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TË DHËNAT PERSONALE Dr.Sc. Eflorim HAJRA 
 

  

 Pantinë -  Vushtrri 42000 

  00377  - 44447320      

 eflorimi@hotmail.com 

 

Zëvendëso me llojin e shërbimit IM Zëvendëso me llogarinë (et) e mesazheve 

Gjinia mashkull | Data e lindjes29/11/1966 | /-Kosovar  

 

 

EXPERIENCA NË PUNË   

 

 

EDUKIMI dhe TRAJNIMET   

 

 

AFTËSI PERSONALE   

 

PUNA E APLIKUAR PER 
POZICIONI Pedagog i Kolegjit të Shkencave Teknike të Zbatuara “TEMPULLI” / Prof / 

     

Zëvendëso me data (2017 – deri sot) 

     Zëvendëso me data (2016 - 2017) 

     Zëvendëso me data 2002 - 2016) 

     Zëvendëso me data (2006 - 2009) 

     Zëvendëso me data (1999 - 2002) 

Zëvendësoni me profesionin ose pozicionin e mbajtur 

Pedagog i Kolegjit të Shkencave Teknike të Zbatuara “TEMPULLI” / Prof / 

Pedagog EUROPEAN COLLEGE OF KOSOVO / Prof ass / 

Kordinator i projekteve  gjeologjike dhe hidrogjeologjike -Instituti INKOS sh.a 

Ligjërues profesor i Gjeologjisë Mjedisore-Hidrogeologji - Universiteti i Prishtinës, Departamenti i 
Gjeologjisë 
Vlerësues i lartë i hartografimit gjeologjik dhe hidrogjeologjike, rezervave gjeologjike dhe bonifikimit të 
tokës 

Biznesi ose sektori Zëvendësoni me llojin e biznesit ose sektorit 

Zëvendëso me data (prej  - deri) 

 

 

     Zëvendëso me data (1986 - 1991) 

                                        (2002 - 2003)  

                                        (2003 - 2005) 

                                        (2006 - 2009) 

Zëvendësoni me kualifikimin e dhënë Zëvendësoni me 
nivelin EQF (ose 

tjetër) nëse është e 
përshtatshme 

Fakulteti Xehtaro-Metalurgjik-Mitrovicë     Diploma   inxh.dip.gjeol. 

Certifikimi në programin kompjuterik për llogaritjet dhe modelimin e gjeologjisë dhe minierave-
DATAMINE BY COMPANYCESI-RAMBOLL-RE 

Universiteti Politeknik i Tiranës – Fakulteti  Politeknik  i Gjeologjisë dhe minierave Titulli Master 
Universiteti Politeknik i Tiranës - Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave Fiton gradën Doktor Gjeologji 
me Hidrogjeologji. 

Gjuha amtare Zëvendëso me gjuhën (gjuhët) amtare 

  

Kroatisht KUPTOJ LEXOJ SHKTUAJ 

mirë   mirë  
mirë 

 English mirë  mirë  mirë 

                       KUPTOJ                                                     LEXOJ                                            SHKRUAJ 

Zëvendësojeni me gjuhë kuptoj   lexoj shkruaj   

 Zëvendëso me emrin e certifikatës së gjuhës. Fut nivelin nëse dihet. 

 Nivelet: A1 / 2: Përdoruesi bazë - B1 / 2: Përdoruesi i pavarur - C1 / 2 Përdoruesi i aftë 
Korniza e Përbashkët Evropiane e Referencës për Gjuhët 
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PËRVOJA NË PUNË 

 

Përvojë e gjerë prej më shumë se 14 vitesh në ndjekjen e eksplorimeve strukturore të shpimeve gjeologjike dhe 
hidrogjeologjike, vendosjen e ndërtimeve të puseve të shfrytëzimit, monitorimin e puseve .. 

- përvojë e lartë në përshkrimin litologjik të stërvitjeve eksploruese, marrjen e mostrave për analiza kimike, analiza 
të ujit, llogaritjet mekanike tokësore, mostrat për analizat e qymyrit, etj. 

Më shumë se 15 vjet përvojë në përgatitjen e projekteve gjeologjike, hidrogjeologjike dhe mekanike të tokës, 
llogaritjen e rezervave minerale dhe qymyrit. 

 

LIDER I PROJEKTEVE DHE PUNIMEVE TË NDRYSHME NË KEK 

Përgatitës i projektit paraprak për furnizimin me ujë të pijshëm për fshatin Razalle dhe përreth prillit 2002 

-Shtjellimi hidro-gjeologjik dhe hidrologjik i gurit gëlqeror - 2002 Ivaj Kaqanik. 

- Përpunimi hidro-gjeologjik dhe hidrologjik i gurit gëlqeror - Krue Mbret - 2003 

-Projekti gjeologjik i llogaritjes së vetive cilësore të rezervave të qymyrit në M.S Mirash në jug - perëndim -2004 

- Projekti hidro-gjeologjik dhe hidrologjik në aftësinë e përdorimit të qymyrit deri në kufijtë e parashikuar në 
sektorin lindor të Mirash OPM - 2002 

-Shtjellimi gjeologjik i pronave të cilësisë dhe llogaritjes së rezervës së qymyrit në zonën e markës Mirash OPM -
2002 

- Përpunimi i tokës-mekanike dhe gjeologjike i rrëshqitjes së M.S Mirash. 

-Elaborimi i dokumentuar gjeologjiko-tokësor-mekanik për analizën e analizës fiziko-mekanike me analizën 
gjeostatike të shpatit verior “Kosova” në Bardh. (P-3) -2003. 

- Studimi i laboratorit gjeoteknik në shpatin verior të MS Mirash ekzistuese e Bardhë (në bashkëpunim me firmat 
gjermane dhe minierat Waterfall Europe MSD) - puna në 2004. 

- Dokumentacioni i Studimit me analizën e vendndodhjes Gjeostatike i kufizuar në minierat e qymyrit në bllokun 
juglindor të MS "Kosova" në punën me Mirash-2004. 

- Dokumentacioni i Studimit Llogaritja gjeologjike-gjeoteknike e kapacitetit mbajtës në një vend të caktuar për 
ndërtimin e punës së palosshme të brendshme MS Mirash të stacionit të energjisë në 2004. 

-Stabiliteti i dokumentuar gjeologjiko-gjeoteknik i llogaritjes së mbajtjes së tokës të lejuar në vendin e caktuar për 
ndërtimin e termocentralit në anën perëndimore të MS Bardh në 2004. 

- Prodhimi i një raporti mbi rezultatet e marra nga argjila e marrë në paluesin Mirash P-3, me qëllim përcaktimin e 
karakteristikave fiziko-mekanike të nevojave materiale të bazës së deponisë në punën e Mira Mirash në 2004. 

- Studimi i Dokumentimit Stabiliteti gjeologjik-gjeoteknik në llogaritjen e mbajtjes në një vend të caktuar për 
ndërtimin e punës anësore perëndimore të autosevizit MS Bardh në 2003. 

- Dokumentacioni i Studimit për vendndodhjen gjeologjike-gjeoteknike të rëshqitjes në anën lindore të punës së 
MS Bardh në 2003. 

- Studimi i Dokumentimit me Analizën Vendndodhja e Geostatikes e caktuar për riparimin e ekskavatorit-1B, MS 
"Kosova" në Bardh -punuar në 2003. 

- Dokumentacioni i Studimit Analiza gjeologjike gjeostatike gjeo-lokacioni në shpatin verior të MSekzistuese -2003 
- Baza EDGJGJ për ruajtjen e hirit nga TC "Kosova B" në hapësirat boshe të sektorit lindor - 2005 

Aftësi komunikimi  
Aftësi të mira komunikimi të fituara përmes përvojës sime si menaxher i projekteve 

Shkathtësitë organizative / 
menaxheriale 

▪ Menaxhim i mirë për kryerjen e shpimeve operacionale të thella me ekip  mbi 10 vetash 

Shkathtësi të lidhura me punën ▪ Organizatot i shum projekteve që kanë qenë të ekzekutueshme dhe implementueshme 

Aftesi kompjuterike ▪ Komandoj  mirë me programin kompjuterik për llogaritjet dhe modelimin e gjeologjisë dhe minierave-
DATAMINE BY COMPANYCESI-RAMBOLL-RE, Auto CAD 3D Civil, Surfer, Word.EXELLE 

Aftësi tjera Mostrim dhe  marrjen e mostrave, gjeo mjedisin 

Licenca të vozitjes ▪ B,C,Ce. 
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- EDGJ për minierën e re-jugperëndim të Sibovcit 2006 
- Përpunimi gjeologjik dhe gjeo-mekanik i jug-perëndimit të Sibovcit nëntor - 2006. 
- Përpunimi i hulumtimit hidro-gjeologjik (realizimi i vendosjes së 15 puseve me ndërtim piozometik) dhe mjedisit 
në fushën e qymyrit jug-perëndimor të Sibovcit - nëntor 2006. 
- Plani Vjetor i Operacionit të Minierave për 2007 - Pjesa Gjeomekanikës, duke punuar 2007 
- Përpunimi i dokumentacionit për bazën gjeologjike-specifike për ndërtimin e eskavatorëve qendrorë të Platonit 
riparojnë anën jugperëndimore të Divizionit Perëndimor të SHM "Kosova" - Kastriot 2007 
- Raport mbi rezultatet e konsideratave gjeologjike-gjeoteknike për vendin e caktuar për ndërtimin e termocentralit 
në fshatin Hade, duke punuar 2007 
- EDGJGJ analiza fiziko-mekanike e tokës për vendndodhjen e hedhjes së hirit "Kosova A" në vitin 2007, 
- EDGJGJ hidrogeologjike dhe rezultatet e analizës fiziko-mekanike të tokës në vendin e përcaktuar në punën e 
Sektorit Sitnica në 2007 
- EDGJGJ për palosjen e lokacionit të brendshëm (ana perëndimore) në Sektorin Lindor, duke punuar në 2007 
- EDGJGJ rezultatet e analizës fiziko-mekanike të tokës për të përcaktuar vendndodhjen e deponive jashtë Lismir, 
"Castle" dhe Vasilesvë, duke punuar 2007 
- EDGJGJ rezultatet e marra nga analiza e tokës fiziko-mekanike e kufizuar në vendndodhjen MS Sibofci West, 
punuar në 2007 
- EDGJGJ analiza fiziko-mekanike e tokës në një vend të caktuar në palosjen e brendshme MS Sektori 
Perëndimor "Kosova", punuar në 2007 
-Studimi për vlerësimin e hulumtimeve dhe rezervave gjeologjike të qymyrit në Kosovë - MEM 2007. 
- Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis në Miniera Jugperëndimore të Sibovcit. 
- EDGJGJ mbi bazën e një ure të re mbi shtratin e lumit Sitnica në vitin 2007 
-Raporti gjeologjik, hidrogjeologjik dhe mjedisor për Deponinë e hirit të TC Kosova A - Vatenfall Europe 2007. 
- Plani Vjetor Operacional i Minierave për vitin 2008 - Pjesa Gjeomekanikës, duke punuar 2008 
- EDGJGJ për të trasuar autostradën e brezit Sibovci West - Hade, duke punuar 2008 
- EDGJGJ analiza fiziko-mekanike e tokës për vendin e kufizuar MSSibovci West, punuar në 2008 
- EDGJGJ në një lokacion të caktuar për ndërtimin e ndërtesës banesore P +7 E-Business në Glogovac, duke 
punuar 2008 
- EDGJGJ në një lokacion të caktuar për ndërtimin e banesave dhe afarizmit B + P +6 Skenderaj, duke punuar 
2008. 
- EDGJGJ analiza fiziko-mekanike e tokës për vendndodhjen e kufizuar MS Sibovci West, punuar në 2008 
- EDGJGJ në një lokacion të caktuar për ndërtimin e ndërtesës banesore P +7 E-Business në Glogovac, duke 
punuar 2008 
- EDGJGJ në një lokacion të caktuar për ndërtimin e banesave dhe afarizmit B + P +6 Skenderaj, duke punuar 
2008 
- EGJ në një vend të caktuar për ndërtesën e shkollës në fshat. Banulla - Lypjan, duke punuar 2008 
- EDGJGJ në një lokacion të caktuar për ndërtimin e ndërtesës banesore P +7 E-Business në Glogovac, duke 
punuar 2008 
-Elaborimi gjeologjik për llogaritjet e rezervës së nikelit në Vb. Gllavicë-2008. 
-Raporti gjeologjik, hidrogjeologjik dhe mjedisor për uzinën kimike të njohur si Impianti i Gazifikimit në TC Kosova 
A - Jacckli Zvicër 2008. 
-Të dhëna për monitorimin biologjik të ujit në zonën e Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK) u përqëndrua në 
diatomat. 
- EDGJGJ rezultatet e analizës fiziko-mekanike të shpimeve të kryera në objektet e terrenit përreth Azoti - K. 
Kastriot, duke punuar 2009 
- Plani Vjetor i Operacionit të Minierave për vitin 2009 - Pjesa Gjeomekanikës, duke punuar 2009 
- Raport mbi rezultatet e kërkimeve gjeologjike, gjeoteknike, agrokimike dhe pedalogjike në një vend të caktuar 
për të ndërtuar një fushë futbolli në punën e Kastriotit në 2009 
- Studimi i Dokumentimit i studimeve gjeologo-gjeoteknike për përcaktimin e mikrotektonikës shtesë në Sibovc 
Jugperëndim, duke punuar 2009 
- Përpunimi i dokumentacionit gjeologjik i cilësisë së qymyrit përmes stolave siç është planifikuar nga planet 
operative mujore në fushën e qymyrit të Stinica M.S. ”KOSOVA” 2009. 
- Përpunimi i dokumentacionit gjeologjik i cilësisë së qymyrit në stolat e qymyrit të parapara nga planet operative 
mujore në sektorin lindor të minierës së gropës së hapur M.S. ”KOSOVA” 2009 
- Përpunoni dokumentacionin gjeologjik-gjeoteknik për MS. Sibovc Jugperëndim, duke punuar 2010 
- Analizë e detajuar që dokumenton zonën fizike gjeo-mekanike të avancimit të minierave në jug-perëndim të 
Sibovci për 2011-2012- Geological Study on the basis of geo-pillars 110 kV power line V Gjilan / 2011 
- Shtjello kolonën gjeologjike-gjeo për dimensionimin e sigurimeve Sibovci MS West, 2012 
- Studimi i palosjeve të brendshme gjeologjike-gjeo të sektorit Lindor dhe Perëndimor, 2012 
- Përpunimi gjeologjik  Dimce për të zgjeruar zonën e Han MS Mergeles Elezi, 2012 
- Plani afatmesëm i minierave 2013 - 2017, 
- Studimi që dokumenton vendndodhjen gjeo të përcaktuar gjeologjike për të hedhur hirin "Kosova A", 
2013 
- Plani operativ i minierave për vitin 2005 
- Plani operativ i minierave për vitin 2006 
- Plani operativ i minierave për vitin 2007 
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- Plani operativ i minierave për vitin 2008 
- Plani operativ i minierave për vitin 2009 
- Plani operativ i minierave për vitin 2010 
- Plani operativ i minierave për vitin 2011 
- Plani operativ i minierave për vitin 2012 
- Plani operativ i minierave për vitin 2013 
- Programi i monitorimit të cilësisë në njësitë qymyrore blloqet e qymyrit të ofruara nga Plani i Operacionit 
  Sektori mujor i Sitnica ........................... 2,009 Kastriot 
- Raport hidrogeologjik i puseve provë në zonën e palosjes periferike Sek. perend.MS Kosova ..2011 
Kastriot 
- Përpunim gjeologjik mbi bazën e shtyllave gjeografike 110 kV (Gjilan-V) ..... korrik 2011 Kastroit 
- Dokumentacioni elaboron hulumtimin e kryer mikrotektonik dhe cilësinë e cilësisë së qymyrit në zonën 
ndërmjet dy minierave MS "Kosova" ...................... maj 2010 
- Dokumentacioni përpunuar gjeo-hidro-gjeologjik ne MSSibovcit jug - perëndim ... Dhjetor 2010 Kastriot 
- Përpunim gjeologjik mbi bazën e shtyllave gjeografike 110 kV (Gjilan-V) ..... korrik 2011 Kastriot 
- Dokumentacioni Gjeologjiko-Gjeomekanik për zonën e hapjes në M.S.Sibovci JP 2011 
- Elaborat od dokumentimi i zonës gjeo-avancuese gjeologjike të minierës që hap Sibofc në jug-perëndim 
për 2011-2012. 
- Gjeo-lokacion i përpunuar gjeologjik për ndërtimin e nënstacioneve në Prishtinë Ajvali -7 Kastriot -2012 
- Brendësia e përpunimit të dokumentacionit gjeologjiko-gjeomekanik M.S. Projekti Bardh mbi Gjeologjinë 
në Planin Vjetor të Operacionit 2012 (POV) 
- Projekti afatmesëm pesë-vjeçar për shfrytëzimin e qymyrit (2013-2017) Kastriot -2013 
- Përpunoni rezultatet gjeologjike-gjeologjike të vëllimit dhe peshës së lagështisë natyrore të shtresës së 
qymyrit 
  Shkallët e hapura miniera Sibofc - Kastrioti Jugperëndimor 2013 
- Dokumentacioni Gjeologjiko-Gjeometrik mbi Kërkimin Plotësues Mikrotektonik të Zonës së “Sibovcit JP" 
2013 
- Përpunimi i Dokumentimit Gjeologjik-Gjeoteknik me rezultatet e hulumtimeve shtesë mbi vendndodhjen 
e caktuar të shpatit perëndimor të M.S. "Sibovci Jugperëndimor" 2013 
- Projektuesit Gjeodezikë në Planin Vjetor Operacional 2013 (POV) 
- Plani operativ i minierave për vitin 2014 
- Përpunimi dokumentar i kërkimeve gjeologjike shtesë për përcaktimin mikrotoktonik dhe parametrat 
cilësorë të gjeneratës perëndimore në M.S. "Sibovci South West" 2014 
- Projektori i Gjeologjisë në Planin Vjetor Operacional 2014 (POV) 
- Përpunimi i Dokumentimit Gjeologjiko-Gjeomekanik dhe Hidrografik me rezultatet e kërkimit në fushën e 
operacioneve për vitin 2014 të M.S. "Sibovci Jugperëndimor" 2014 
- Dokumentacioni Gjeologjik-Gjeomekanik me rezultatet e hulumtimit në profilin Ia-Ia 'në M.S. Zona 
rrëshqitëse në Perëndim. "South West Sibovci" 2015 
- Dokumentacioni gjeologo-hidrogjeologjik dhe gjeomekanik në një pjesë të zonës së progresit të 
operacioneve të guroreve gjatë vitit 2016 në M.Sc. "Sibovc Jugperëndimor" 
- Projektuesi Gjeodezik në Planin Vjetor Operacional 2015 (POV) 
- Projektor në pjesën gjeologjike të Planit Plotësues për Jade për M.S.Sibovci JP 
- Projektori i Gjeologjisë në Planin Vjetor të Operacionit 2016 (POV) 
- Raport nga Studimi Gjeologjik i Kërkimeve Gjeofizike dhe Hidrografike në M.Sc. "Jug-Perëndimore 
Sibovc''2017 
- Projektuesi Gjeodezik në Planin Vjetor të Operacionit 2017 (POV) 
- Program plotësues kërkimor gjeologjik, gjeomekanik, hidrogjeologjik dhe kimik për 
   homogjenizimi për zonën e avancimit operativ me planin vjetor të funksionimit 2018 në M.Sc. "Sibovc 
Jug-Perëndim" 
- Planin Vjetor  Operativ 2018 (POV) 
-Studimi dokumentar i hulumtimeve shtesë gjeologjike dhe hidrogjeologjike në zonën e deponisë 
"Dardhishte" - KEK Shkurt 2020 
- Studimi hidrogeologjik i vendosjes së pusit - Fusha –JUGORE  Qershor i   2020 
- Studimi dokumentar i kërkimeve shtesë gjeologjike-gjeomekanike dhe hidro-gjeologjike në fushën e 
avancimit të operacioneve për planin operativ vjetor 2021 në MS.Sibovci JP - Nëntor 2020 
- Përpunimi dokumentar i hulumtimeve shtesë gjeologjike-gjeomekanike dhe hidrogjeologjike me shpime 
strukturore dhe instalimin e tubave PVC me qëllim përcaktimin e rrafshit rrëshqitës në shpatin perëndimor 
M.S.Sibovci JP - Dhjetor 2020 
- Planin Vjetor OPERATIV  2020-2021 (POV) - Janar 2021 
 
 

PROJEKTE  JASHT  KEK-ut 
 
- Përpunimi gjeologjik dhe gjeo-mekanik -Hidrogeologjik i gurit gëlqeror - 2002 Ivaj Kaqanik. 
- Përpunimi gjeologjik dhe gjeo-mekanik -Hidrogeologjik i gurit gëlqeror Krue Mbret - 2003. 
- Karakteristikat hidrogeologjike të burimit të ujit, DRINI I BARDHË 
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- Situata mjedisore e pellgut të qymyrit në Kosovë dhe ndikimet e mundshme. 
- Energjia gjeotermale në Kosovë dhe perspektivat e shfrytëzimit. 
- Qymyrit dhe potencialet e tyre energjetike]. 
- Drejtuesi dhe personi kryesor përgjegjës i hulumtimeve gjeologjike dhe mjedisore në vendndodhjen e 
Impiantit të Gazifikimit në Termocentralin Kosova A, Nëntor 2008. 
- Udhëheqësi kryesor i hulumtimeve gjeologjike, hidrogeologjike dhe mjedisore në Deponinë e Hirit të TC 
Kosova A, Hedhja e Mbeturinave Kalaja dhe Hedhja e Dardhishtës. 
 

PUNIMET TJERA  DHE PJESMARRJE  
 

- Autor i punimeve shkencore, botimeve në fushën e gjeologjisë dhe hidrogeologjisë në Kosovë, Tiranë, 
Turqi, etj. 

  -Pjesëmarrës i simpoziumeve profesionale në Prishtinë, Tiranë, Bullgari, Turqi. 

-Kam gjithashtu çertifikata mirënjohjeje për të gjithë punën e suksesshme të përfunduar në fushën e 
eksplorimeve, të lëshuara nga institucione të mirënjohura nga Evropa, të tilla si Vattenfall Europe Mining 
AG, Jacckli Zvicër. 

Anëtar i këshillit organizativ të Konferencës së Shoqatës së Inxhinierëve të Kosovës, Prishtinë, Prill 2002 

 

PUNIMET NE REVISTAT –NDERKOMBETARE 
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