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Adresa Kodra e diellit; Rifat Burxheviq; H. I/11, 10000 Prishtinë 

Telefoni + 381(0)38 550 550 520 Mob. + 386 (0)49 505 454 

Fax + 381(0)38 550 550 501 

E-mail xhevat.ramosaj@kosovorailway.com dhe xhevat.ramosaj@gmail.com 

Nacionaliteti Shqiptar 

Data e lindjes 27.09.1957 

Gjinia Mashkull 

  

Eksperienca në punë 
 

Datë 

Vendi i punës - pozita 

Aktivitetet kryesore dhe 
përgjegjësitë 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         

5  Janar 2012 – tani 

Zëvendës i KE të Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës ShA - INFRAKOS 

Gjatë kësaj kohe kamë punuar në shumë punë dhe detyra të rëndësisë së veçantë, duke u nisur nga 
dokumentet e nevojshme për funksionimin e kompanisë së re – INFRAKOS, hartimin e raporteve 
(mujore, tremujore dhe vjetore) të kompanisë, planeve të biznesit, planeve të veprimit, strategjive, 
projekteve kapitale, marrëveshjeve, termave të referencës për projektet zhvillimore  dhe aplikacione 
të ndryshme, dhënies së informatave dhe plotësimin e pyetësorëve të ndryshëm për institucionet 
qeveritare (Ministrinë e Infrastrukturës, Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Ministrinë e Integrimeve 
Evropiane, Autoritetin Rregullativ Hekurudhor), palët tjera të interesit, Komisionin Evropian (EC), 
Komunitetin Evropian të Hekurudhave (CER), Observatorin e Transportit për Evropën Juglindore 
(SEETO), Institucionet Financiare Ndërkombëtare siç janë BERZH-i, BEI-ja, Banka Botërore, KFW, 
etj. 

Aktivitetet kryesore gjatë kësaj periudhe kohore në cilësinë e zëvendësit të kryeshefit ekzekutiv janë 
paraqitur në vijim: 

 Puna në ristrukturimin e kompanisë së re pas ndarjes së Hekurudhave të Kosovës ShA në 
shtator të vitit 2011 “INFRAKOS”; 

 Përgatitja e raporteve, planeve të biznesit, strategjive, projekteve zhvillimore, marrëveshjeve të 
ndryshme dhe  materialeve tjera për nevojat e kompanisë;  

 Pjesëmarrja në Grupin Punues me Hekurudhat Maqedonase mbi zbatimin e Marrëveshjes 
Kufitare Hekurudhore të nënshkruar në shtator 2011;  

 Përpilimi i Planit shtatëvjeçar të Biznesit për INFRAKOS; 

 Përgatitja e Ekspozeut të rrjetit bazuar në standardet e RNE (Rrjetit të Hekurudhave 
Evropiane) për Menaxherin e Infrastrukturës; 

 Përgatitja dhe udhëheqja e takimeve me Institucionet e ndryshme Ndërkombëtare Financiare 
lidhur me investimin e mundshëm në Infrastrukturën Hekurudhore të Kosovës;  

 Vazhdimësia e punëve në projektin e WBIF për studimin e fizibilitetit për rehabilitimin e linjave 
hekurudhore Lindje – Perëndim;  

 Bashkëpunimi me institucionet qeveritare lidhur me sektorin hekurudhor 
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 Pjesëmarrja në SEETO (Observatorin e Transportit për Evropën Jug-Lindore) në Grupin 
Punues mbi Hekurudhat dhe Interoperabilitetin; 

 Pjesëmarrja në Komitetin Drejtues të Ministrisë së Infrastrukturës për mbikëqyrjen e zbatimit të 
projektit të financuar nga Komisioni Evropian mbi Marrëveshjen e  Komunitetit të Transportit. 
 

Emri dhe adresa e punëdhënësit Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës ShA - INFRAKOS. Sheshi i lirisë; pn. 12000 Fushë 
Kosovë 

Datë 

Vendi i punës - pozita 

Aktivitetet kryesore dhe 
përgjegjësitë 

 

01 Shtator 2011 – 04 Janar 2012 

Ushtrues Detyre i Kryeshefit Ekzekutiv të Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës ShA - 
INFRAKOS 

Aktiviteti kryesor i imi në këtë periudhë kohore ka qenë i ndërlidhur me themelimin e kompanisë së re 
hekurudhore INFRAKOS pas ndarjes së Hekurudhave të Kosovës ShA. Problemet e themelimit dhe 
funksionimit të kompanisë së re kanë qenë të mëdha, mirëpo falë angazhimeve maksimale kjo punë 
është realizuar me sukses. 
 
Kështu që, përveç aktiviteteve tjera të rëndësishme ditore si UD i KE-së, aktivitetet e mia kanë qenë të 
fokusuara edhe në: 
 

 Përgatitjen e strukturës organizative të Infrakosit; 

 Ndarjen e stafit dhe organizimin e detyrave 

 Përpilimin e një numri të marrëveshjeve me Trainkosin (operatorin e transportit hekurudhor) rreth 
organizimit të punëve dhe shërbimeve të ndryshme; 

 Menaxhimin me kujdes të kompanisë së re në mënyrë që të mos vërehet procesi i ndarjes; 

 Pjesëmarrja në grupin punues mbi ndarjen e HK-së dhe përpilimi i dokumenteve të nevojshme 
rreth ndarjes; dhe 

 Të gjitha punët dhe detyrat ditore të menaxhimit të kompanisë. 
 

Emri dhe adresa e 
punëdhënësit 

Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës ShA - INFRAKOS. Sheshi i lirisë; pn. 12000 Fushë 
Kosovë 

Datë 

Vendi i punës - pozita 

Aktivitetet kryesore dhe 
përgjegjësitë 

01 qershor 2006 – 31 gusht 2011 

Drejtor Menaxhues / Kryeshef Ekzekutiv i Hekurudhave të Kosovës ShA 

Duke u bazuar në moton: “Ju kurrë nuk duhet të tentoni që rrethanat të ia përshtatni planit; por ju 
gjithmonë duhet që planin të ia përshtatni rrethanave”, unë kamë ndryshuar profilin e kompanisë sime, 
nga një kompani e cila operonte me humbje në vitin 2005, në një kompani e cila operon me fitime nga 
viti 2008. Falë angazhimit tim maksimal kamë arritur që ta shtoj dukshëm (mbi 600 %) transportin e 
mallrave, gjë që ka ndikuar në rritjen e madhe të të hyrave, ndërsa në të njëjtën kohë kamë arritur që 
të kthej në punë shumicën e ish punonjësve të larguar nga puna në emër të reduktimit në vitin 2001 
deri 2002. 
 
Një punë të veçantë gjatë kësaj kohe e kamë bërë duke dhënë kontributin tim maksimal profesional si 
anëtarë i Komitetit Drejtues të Ministrisë së Transportit dhe Postë Telekomunikacionit që së bashku me 
ekspertët e kompanisë EGIS BCOM të hartojmë Strategjinë Zhvillimore të Transportit Multi Modal të 
Kosovës dhe Ligjit ekzistues mbi Hekurudhat e Kosovës. 
 
Ndërsa në mbështetje të ristrukturimit të sistemit hekurudhor të Kosovës jam i vetmi ekspert vendor i 
cili në vitin 2009 dhe 2010 ka marrë pjesë aktive në hartimin e legjislacionit për themelimin e Autoritetit 
Rregullativ Hekurudhor (ARH) në bashkëpunim me kompaninë Vjeneze ”Vienna Consult” të Austrisë. 
 
Kështu që, përveç aktiviteteve tjera të rëndësishme ditore si Drejtor Menaxhues, aktivitetet e mia kanë 
qenë të fokusuara edhe në: 
 

 Ndryshimin e mentalitetit të vjetër të numrit më të madh të punonjësve se tanimë ne jemi një 
kompani komerciale e orientuar kah konkurrenca e tregut e cila duhet të jeton nga puna e saj; 

 Përpilimin e rregulloreve dhe udhëzimeve të nevojshme për të gjithë sektorët brenda 
hekurudhës; 

 Arritjen e standardeve të nevojshme për mirëmbajtjen e stabilimenteve të infrastrukturës dhe 
operimit të trenave 

 Planifikim, krijimin e buxhetit, raportim, hartimin e politikave zhvillimore dhe menaxhimin e 
projekteve të ndryshme;  

 Qartësimin e plotë të përgjegjësive dhe kompetencave ndërmjet qeverisë, kompanisë dhe 
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aktorëve tjerë;   

 Mbajtjen e lidhjeve të mira me të gjitha palët e interesuara të cilat janë të ndërlidhura me sektorin 
hekurudhor, e në mënyrë të veçantë me klientët tanë;  

 Ngritjen e transparencës karshi publikut dhe institucioneve tjera 

 Pjesëmarrjen në takimet e SEETO-s mbi Hekurudhat dhe Interoperabilitetin, duke punuar kështu 
në përpilimin e dokumenteve të nevojshme drejt themelimit të Hapësirës Unike Evropiane të 
Transportit Hekurudhor ; 

 Pjesëmarrjen në grupe të ndryshme punuese për themelimin e Politikave Zhvillimore, Strategjive, 
Planeve të Veprimit dhe Planeve Investuese për sektorin hekurudhor dhe punën në themelimin e 
Autoritetit Rregullativ Hekurudhor dhe organizmave tjerë rregullativ.; dhe 

 Pjesëmarrjen në takimet e ndryshme mbi hekurudhat dhe mirëmbajtjen e lidhjeve me  KE, CER, 
BB, EBRD, institucionet dhe kompanitë tjera, si dhe në mbajtjen e raporteve të mira me 
kompanitë hekurudhore të rajonit 

 
Emri dhe adresa e punëdhënësit Hekurudhat e Kosovës ShA; Sheshi i lirisë; pn. 12000 Fushë Kosovë 

Datë 

Vendi i punës - pozita 

Aktivitetet kryesore dhe 
përgjegjësitë 

01 shtator 2005 – 31 maj 2006  

Ushtrues detyre i Sekretarit të Përhershëm 

Objektivi im kryesor në këtë periudhë ka qenë drejt: 
 

 Ndryshimit të modelit të menaxhimit të stafit civil të ministrisë nga një menaxhim “jo mjaft” 
përgjegjës në një menaxhim efektiv, përgjegjës dhe kompetent; 

 Ngritjes të nivelit profesional dhe kapaciteteve tjera njerëzore për shërbyesit civil; 

 Gjetjes të mënyrave të ngritjes së bashkëpunimit dhe shpërndarjes së informatave ndërmjet 
pjesës politike dhe asaj civile të ministrisë 

 Përfundimit të legjislacionit primar dhe sekondar të paraparë me planin e punës 

 Krijimit të divizionit për planifikim dhe krijimin e bazës së të dhënave mbi transportin; 

 Planifikimit dhe përgatitjes së materialeve për projektet e infrastrukturës rrugore; 

 Përmbushjes së standardeve të cilat janë përgjegjësi e ministrisë; 

 Zgjerimit të bashkëpunimit me institucionet vendore, UNMIK-ut dhe ato ndërkombëtare në fushat 
e transportit dhe komunikimeve; 

 Fillimit të bashkëpunimit me Komunitetin e Hekurudhave Evropiane (CER) për ngritjen e 
infrastrukturës hekurudhore në kuadër të vendeve të Evropës Jug Lindore;  
  

Emri dhe adresa e punëdhënësit Ministria e Transportit dhe Postë - Telekomunikacionit; Rruga Nëna Terezë; 10000 Prishtinë 

Datë 

Vendi i punës - pozita 

Aktivitetet kryesore dhe 
përgjegjësitë 

1 dhjetor 2002 – 31 gusht 2005 

Drejtor i Departamentit Hekurudhor, Ajror dhe Detar  

Është një periudhë me angazhime dhe suksese të dukshme. Në këtë kohë objektivat kryesore të 
arritura janë: 
 

 Themelimi i departamentit; 

 Krijimi i Kompanisë Ajrore Vendore “Kosova Airlines”. Këtë projekt, që nga tenderi ndërkombëtar 
deri te përzgjedhja e kompanisë e kamë udhëhequr unë në bashkëpunim me UNMIK-un; 

 Pjesëmarrja në komisionin për ligjin mbi Aviacionin Civil të Kosovës; 

 Pjesëmarrja në bërjen e ligjit dhe kornizës ligjore mbi Hekurudhat e Kosovës; 

 Pjesëmarrja në procesin e korporatizimit të Hekurudhave të UNMIK-ut; 

 Pjesëmarrja në grupin punues për përpilimin e protokollit mbi transportin hekurudhor me 
Maqedoninë; 

 Pjesëmarrja në komisionin mbi hartimin e Politikave të Transportit Multi Modal të Kosovës dhe 
Strategjisë nacionale mbi Teknologjinë Informative dhe Komunikuese; 

 Organizimi dhe pjesëmarrja në shumë punëtori dhe seminare të ndryshme lidhur me transportin; 

 Pjesëmarrja aktive në ECAA (marrëveshja mbi hapësirën e përbashkët evropiane të aviacionit) 
në kuadër të komisionit Evropian; 

 Pjesëmarrja në takime, punëtori, seminare dhe organizma të tjerë të ndryshëm të nivelit të lartë 
(siç janë Komisioni Evropian, Pakti i Stabilitetit, Mekanizmi Përcjellës i Stabilizim Asocimit, 
Observatori i transportit të Evropës Jug Lindore, etj.) ku është bërë edhe prezantimi i projekteve 
zhvillimore për zhvillimin e sektorëve përkatës. 

 Bashkëpunimi me UNMIK-un, KFOR-in, AER-in, GTZ, në SIDA-n, TAIEX-in, Bankën Botërore, 
EBRD-në etj; 

 Pjesëmarrja në grupin e negociatave për dialogun teknik me Serbinë lidhur me transportin dhe 
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komunikimet; dhe shumë aktivitete tjera të rëndësishme. 
 

Emri dhe adresa e punëdhënësit Ministria e Transportit dhe Postë - Telekomunikacionit; Rruga Nëna Terezë; 10000 Prishtinë 

Datë 

Vendi i punës - pozita 

Aktivitetet kryesore dhe 
përgjegjësitë 

1 maj 2002  – 31 nëntor 2002 

Udhëheqës i Divizionit për Politikat e Transportit Hekurudhor, Ajror dhe Detar 

 Bërjen e politikave sektoriale për transportin hekurudhor, aviacionin civil dhe transportin detar; 

 Mbledhjen e të dhënave dhe analizimin e tyre mbi këto lloje të transportit; 

 Vendosjen e bashkëpunimit me institucionet e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare për 
zhvillimin e këtyre sektorëve; 

 Përpilimi i informacioneve, raporteve dhe projekt propozimeve të ndryshme për sektorët 
përkatës; etj. 
 

Emri dhe adresa e punëdhënësit Ministria e Transportit dhe Postë - Telekomunikacionit; Rruga Nëna Terezë; 10000 Prishtinë 

Datë 

Vendi i punës - pozita 

Aktivitetet kryesore dhe 
përgjegjësitë 

1 nëntor 2001 – 30 prill 2002 

Shef i Seksionit të  Sinjalizimit, Telekomunikacionit dhe Energjetikës    

Periodë e menaxhimit të seksionit të sinjalizimit, telekomunikacionit dhe energjetikës dhe atë: 
 

 Në organizimin e mirëmbajtjes dhe rehabilitimit të stabilimenteve të përmendura; 

 Në organizimin e trajnimeve të stafit drejt ngritjes profesionale të tyre; 

 Në përcjelljen e realizimit të sistemit të radiolidhjeve për rrjetin e Hekurudhave të UNMIK-ut;  

 Në planifikimin dhe bashkëpunimin me ekspertët ndërkombëtar të GTZ Gjermane, SIDA-s 
Suedeze, UNMIK-ut, KFOR-it; 

 Në pjesëmarrjen në negociata me Hekurudhat e Serbisë drejt marrëveshjes mbi transportin 
hekurudhor ndërmjet dy vendeve; etj. 
 

Emri dhe adresa e punëdhënësit Hekurudhat e UNMIK-ut; Sheshi i lirisë; pn. 12000 Fushë Kosovë 

Datë 

Vendi i punës - pozita 

Aktivitetet kryesore dhe 
përgjegjësitë 

22  gusht 1999 – 31 tetor 2001 

Udhëheqës i shërbimit të sinjalizimit 

Kjo ishte periudha e emergjencës dhe fillimit të rimëkëmbjes të Hekurudhave të Kosovës pas luftës. 
Vlen të përmendët: 
 

 Themelimi i shërbimit të sinjalizimit, telekomunikacionit dhe energjetikës; 

 Evidentimi dhe mbledhja e të dhënave mbi dëmet në këto stabilimente; 

 Bashkëpunimi me UNMIK-un, KFOR-in dhe organizatat tjera ndërkombëtare në gjetjen e 
donacioneve në drejtim të rehabilitimit të infrastrukturës hekurudhore; 

 Pjesëmarrja në  grupin punues mbi përpilimin e planit të rimëkëmbjes së Hekurudhave të 
Kosovës 

 Rehabilitimi dhe futja në funksion e stabilimenteve sinjalizuese, telekomunikuese dhe të 
energjetikës në stacionet Obiliq, Fushë Kosovë, Lipjan, Ferizaj, Gurëz, Kaçanik dhe Hani i Elezit; 
rehabilitimi i 7 vendkalimeve elektrike; etj. 

 
Emri dhe adresa e punëdhënësit Hekurudhat e UNMIK-ut; Sheshi i lirisë; pn. 12000 Fushë Kosovë 

Datë 

Vendi i punës - pozita 

Aktivitetet kryesore dhe 
përgjegjësitë 

Prej 1988 – janar 1999 

Udhëheqës i shërbimit të sinjalizimit 

Menaxhimi me shërbimin e stabilimenteve sinjalo siguruese: 
 

 Udhëheqja dhe mbikëqyrja e punëve në montimin e stabilimenteve sinjalizuese në stacionet 
hekurudhore Fushë Kosovë, Miradi, Drenas, Klinë, Pejë dhe Bardhosh. 

 Pjesëmarrja në grupet punuese të Bashkësisë të Hekurudhave Jugosllave për hartimin dhe 
implementimin e rregulloreve;  

 Ngritja e kapaciteteve njerëzore përmes trajnimeve dhe testimeve të stafit; 

 Planifikimi dhe analizimi i projekteve zhvillimore të infrastrukturës hekurudhore, etj. 

 Riorganizimi i shërbimit në drejtim të mbarëvajtjes më të mirë të punëve; 

 Ngritja e kapaciteteve njerëzore për mirëmbajtje të stabilimenteve sinjalizuese; 
 

Emri dhe adresa e punëdhënësit Organizata Hekurudhore Transportuese Prishtina; Sheshi i lirisë; pn. 12000 Fushë Kosovë 
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Datë 

Vendi i punës - pozita 

Aktivitetet kryesore dhe 
përgjegjësitë 

Prej 1986 – deri 1988 

Organizator në Seksionin  e  Sinjalizimit  

 Organizimin e mirëmbajtjes së rregullt dhe investive; 

 Mbikëqyrjen e realizimit të punëve në montimin e stabilimenteve të sinjalizimit, 
telekomunikacionit dhe energjetikës; 

 Përgatitjen dhe trajnimin e ekipeve të ekspertëve për mirëmbajtjen e sinjalizimit;  

 Pjesëmarrje në grupet për hetimin e aksidenteve, testimin e stabilimenteve, planifikimin e 
buxhetit, etj. 

 
Emri dhe adresa e punëdhënësit Organizata Hekurudhore Transportuese Prishtina; Sheshi i lirisë; pn. 12000 Fushë Kosovë 

Datë 

Vendi i punës - pozita 

Aktivitetet kryesore dhe 
përgjegjësitë 

Prej 1985 – deri 1986 

Praktikant 

Nën mbikëqyrjen e ekspertëve hekurudhor, jam trajnuar në këto fusha: 

 Në sinjalizim; 

 Telekomunikacion; 

 Stabilimentet energjetike; 

 Mirëmbajtjen e binarëve; 

 Operimin e trenave; dhe 

 Tërheqjen e trenave. 

 Pas një viti praktike kam dhënë provimin profesional në hekurudhë. 
 

Emri dhe adresa e punëdhënësit Organizata Hekurudhore Transportuese Prishtina; Sheshi i lirisë; pn. 12000 Fushë Kosovë 

Datë 

Vendi i punës - pozita 

Aktivitetet kryesore dhe 
përgjegjësitë 

Prej 1977 – deri 1980 

Instalime elektrike 

 Punë e përkohshme në instalimet elektrike 

 Riparimi i pajisjeve shtëpiake elektrike  
 

Emri dhe adresa e punëdhënësit Instalues privat, Deçan 

  

Arsimimi dhe trajnimet  

Datë 

Titulli i kualifikimit të fituar 

Fushat kryesore/zotësitë 
profesionale të mbuluara 

Emri dhe lloji i organizatës  në të 
cilën është bërë arsimimi apo 

trajnimi  

Niveli në klasifikimin nacional apo 
ndërkombëtar 

1985 

Diploma e Inxhinierit të diplomuar të elektroteknikës 

Fusha e elektronikës dhe telekomunikacionit 
 

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Teknik 
 
 

Kualifikimi superior 

Datë 

Titulli i kualifikimit të fituar 

Fushat kryesore/zotësitë 
profesionale të mbuluara 

Emri dhe lloji i organizatës  në të 
cilën është bërë arsimimi apo 

trajnimi  

Niveli në klasifikimin nacional apo 
ndërkombëtar 

1975 

 Diploma në gjimnazin matematikor 

 Matematika dhe fushat tjera të 5përgjithshme 
 
Gjimnazi Matematikor në Prishtinë 
  
 

Shkolla e mesme 

Datë 

Titulli i kualifikimit të fituar 

Fushat kryesore/zotësitë 

1986 

Certifikata mbi provimin profesional  

Sistemi hekurudhor 
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profesionale të mbuluara 

Emri dhe lloji i organizatës  në të 
cilën është bërë arsimimi apo 

trajnimi  

Niveli në klasifikimin nacional apo 
ndërkombëtar 

 

 Organizata Hekurudhore Transportuese Prishtinë 
 

 Ekspert i pajisjeve SS 

Datë 

Titulli i kualifikimit të fituar 

Fushat kryesore/zotësitë 
profesionale të mbuluara 

Emri dhe lloji i organizatës  në të 
cilën është bërë arsimimi apo 

trajnimi  

Niveli në klasifikimin nacional apo 
ndërkombëtar 

2002 

Certifikata mbi formimin e Drejtorëve të Departamenteve  

Menaxhim dhe administrim 
 

Scuola Superiore dell’ Amministrazione dell’ Interno; Romë, Itali 
 

 Trajnim profesional 

Datë 

Titulli i kualifikimit të fituar 

Fushat kryesore/zotësitë 
profesionale të mbuluara 

Emri dhe lloji i organizatës  në të 
cilën është bërë arsimimi apo 

trajnimi  

Niveli në klasifikimin nacional apo 
ndërkombëtar 

2003 

Certifikata mbi trajnimin profesional 

Menaxhimi dhe administrimi sipas standardeve evropiane  
 

Instituti për Integrimet Evropiane në Varshavë të Polonisë  
 

Trajnim profesional 

Datë 

Titulli i kualifikimit të fituar 

Fushat kryesore/zotësitë 
profesionale të mbuluara 

Emri dhe lloji i organizatës  në të 
cilën është bërë arsimimi apo 

trajnimi  

Niveli në klasifikimin nacional apo 
ndërkombëtar 

2009 

Certifikata mbi pjesëmarrjen në GP mbi reformat hekurudhore  

Mënyra e implementimit të  planit të SEETO-s për rrjetin bazë rajonal të transportit.   
 

Observatori i Transportit i Evropës Jug - Lindore (SEETO) 
 

Trajnim profesional  

Datë 

Titulli i kualifikimit të fituar 

Fushat kryesore/zotësitë 
profesionale të mbuluara 

Emri dhe lloji i organizatës  në të 
cilën është bërë arsimimi apo 

trajnimi  

Niveli në klasifikimin nacional apo 
ndërkombëtar 

2010 

Certifikata për Qeverisjen Korporative 

Qeverisja Korporative për Bordet e Drejtorëve në Kompanitë Publike                                         

 Korporata Financiare Ndërkombëtare e Grupit të Bankës Botërore 
    

Trajnim profesional 

  

Zotësitë dhe kompetencat 
profesionale 

 Eksperiencë e madhe në lidership, menaxhim dhe ndërtim të institucioneve; 

 Eksperiencë e madhe në pozitat menaxhuese, njohuri të mirë mbi aktivitetet dhe procedurat e 
Komisionit Evropian, si dhe njohuri e mirë mbi BE-në; 

 Eksperiencë e madhe në çështjet financiare dhe ato legjislative, negociata, ndërtim të 
kapaciteteve, prezantime, raportime, etj; 

 Njohuri të shkëlqyera të aplikacionet e Microsoft Office, internet/intranet publikimet 

 Planifikim dhe organizim të shkëlqyer të punëve 

 Kërkim, përpunim, përgatitje dhe dhënie të informatave 

 Zotësi në zgjidhjen e problemeve 
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 Zotësi në ofrimin e shërbimeve drejt klientëve 

 Punë ekipore dhe bashkëpunim, si dhe ndërtim të raporteve të mirëfillta 

  

Zotësitë gjuhësore dhe ato 
të komunikimit 

Njohuri e shkëlqyer e gjuhës shqipe, serbe, kroate, boshnjake, si dhe njohuri e shkëlqyer e gjuhës 
anglishte në shkrim dhe komunikim 
 

Gjuha e nënës Shqipe 
Gjuhët tjera Anglisht,  Serbisht 

  

Vetëvlerësimi Të kuptuarit Të folurit  Të shkruarit 

Niveli evropian (*) Dëgjimi Leximi 
Të folurit 

bashkëveprimi 
Të folurit paraqitja Të shkruarit 

Gjuha anglishte C2 
Përdorues 
kompetent 

C2 
Përdorues 
kompetent 

C2 
Përdorues 
kompetent 

C2 
Përdorues 
kompetent 

C1 
Përdorues 
kompetent 

Gjuha serbe C2 
Përdorues 
kompetent 

C2 
Përdorues 
kompetent 

C2 
Përdorues 
kompetent 

C2 
Përdorues 
kompetent 

C2 
Përdorues 
kompetent 

 
(*) Korniza e përbashkët Evropiane e referencës për gjuhët 

  

Zotësitë sociale dhe 
kompetencat 

Person i shoqërueshëm  dhe i këndshëm për punë të përbashkët. Konsideratë të lartë për vartësit dhe  
gjithmonë me përgjigje pozitive për kolegët dhe udhëheqësit; me një fjalë person përgjegjës. 

Zotësitë organizative dhe  
kompetencat 

Zotësi të larta organizative dhe udhëheqëse, i shkëlqyeshëm në punën me shkresa, shfrytëzues i kohës 
në mënyrë efektive dhe eficente, shumë kompetent në organizimin e ngjarjeve të ndryshme, si dhe 
shumë i respektueshëm nga bashkëpunëtorët vendorë, rajonal dhe ndërkombëtarë. 

Zotësitë teknike dhe 
kompetencat 

Aparatet kompjuterike, faksin, fotokopjuesit, komunikimet me internet, projektori, dhe sidomos njohuri të 
mirë për pajisjet e ndryshme elektrike. 

Zotësitë për kompjuter dhe 
kompetencat 

Zotësi të miras kompjuterike të mjeteve standarde në aplikimin e Microsoft Office ( procedimet në Word, 
Excel, data bazat, prezantimet softuerike,  outlook,  internet/intranet publikimet) 

Zotësitë artistike dhe 
kompetencat 

 

Zotësitë tjera dhe kompetencat Karakter të fortë udhëheqës, i disiplinuar dhe gjithmonë në kohë, si dhe aftësi të mëdha për punë nën 
presion. 

Leja e vozitjes Po. Kategoria B. 

  

Informata shtesë    
Për informata shtesë lidhur me punën time paraprake mund të kontaktoni: 
 

Për hekurudhë:  
 
Z. Jasper Dick; ish Kryesues i Bordit të Drejtorëve të Hekurudhave të Kosovës ShA dhe drejtor 
Menaxhues i AKM (Agjencionit Kosovar të Mirëbesimit) 
Tel. +447880950139 
Email: jdick@maxwellstamp.com  
 
Z. Ilir Salihu, ish Drejtor në Bordin e Drejtorëve të Hekurudhave të Kosovës ShA,(tani Zëvendës i 
Auditorit Gjeneral të Kosovës ) 
Tel.  +377 44507777  
Email:ilirs10@yahoo.com  
 
Z. Sejdi Hoxha; ish Kryesues i Bordit të Drejtorëve të Hekurudhave të Kosovës ShA (Tani Kryeshef 
Ekzekutiv i Postës së Kosovës ShA) 
Tel. +377 45 999 990 
Email: Sejdi.Hoxha@ptkonline.com 
 
Z. Agron Thaçi; Kryeshef Ekzekutiv i Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës ShA – INFRAKOS  
Tel. +386 49 313 095 
Email: agron.thaqi@kosovorailway.com 
 
Për punën në Ministrinë e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit: 
 
Z. Gëzim Pula, ish Sekretar i Përhershëm i Ministrisë 
Tel.  +377 44666794 or +386 49121991 
Email:pulgez@hotmail.com; 
 

mailto:ilirs10@yahoo.com
mailto:pulgez@hotmail.com
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Z. Jozef Zuallaert,  Ekspert i jashtëm i transportit në Ministrinë e Transportit dhe Postë 
Telekomunikacionit 
Tel.  + 320497166028 
Email: jzuallaert@yahoo.co.uk  
 
Për bashkëpunim ndërkombëtar: 
 
Z. Klaus Uhl,  Ekspert Ndërkombëtar i  ”Vienna Consult GmbH” 
Tel.  +436641502959 or +496915326990 
Email: klaus-juergen.uhl@chello.at  
 
Z. Frank Jost,  Drejtor i Njësisë për Hapësirën Unike Evropiane Hekurudhore; Komisioni Evropian - 
Bruksel 
Tel.  +3222993911 
Email: frank.jost@ec.europa.eu  
 
Z. Ian Cliff,  Ish Ambasador i Britanisë së Madhe në Kosovë  
Tel.  +447721046352 
Email: Ianccliff@outlook.com   
 

 
 
 
 
 
 

mailto:jzuallaert@yahoo.co.uk
mailto:klaus-juergen.uhl@chello.at
mailto:frank.jost@ec.europa.eu
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