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Kombësia Shqiptar
Shkollimi
Emri i institucionit Datat dhe kualifikimi i arritur
Instituti ekonomik-Universiteti “Shën
Kirili dhe Metodi”, Shkup

2013 - Doktor i shkencave ekonomike
2011 - Magjistër i shkencave ekonomike (lëmia e Ndërmarrësisë)

Universiteti i Prishtinës
Fakulteti i elektroteknikës

2013 - Shtojca e diplomës, ekuivalent me 300 ECTS kredi
(Master i elektroteknikës)

1985 - Inxhinier i diplomuar i elektroteknikës
Përvoja e punës
Institucionet Datat dhe pozitat e punës
ShA “ESM” (CEMV) - Shkup Nga 26.05.2021 Zëvendës Drejtor Gjeneral dhe Anëtar i Këshillit

drejtues, ShA “ESM” (CEMV) Shkup.
Universiteti i Tetovës Nga viti 2012 Anëtar i stafit akademik dhe ligjërues me kohë

të shkurtuar.
Shoqata e profesionistëve të
energjetikës të RMV ”ZEMAK”

Nga viti 2009 Anëtar i Shoqatës së profesionistëve të
energjetikës të RMV “ZEMAK”.

Dhoma e arkitektave të autorizuar dhe
inxhinierëve të autorizuar të RMV –
Shkup.

Nga viti 2009       Anëtar i Dhomës së arkitektave të autorizuar
dhe inxhinierëve të autorizuar të RMV-Shkup.
Autorizime të miratuara nga lëmia e
elektroteknikës:
- Kategoria A: ndërtim, mbikëqyrje dhe revizion.
- Katagoria B: projektim.

Konferenca Ndërkombëtare “Cigre”
Maqedonia e Veriut-Shkup

Nga viti 2005 Anëtar i Konferencës Ndërkombëtare “Cigre”
Maqedonia e Veriut-Shkup.

ShA “ESM” (CEMV) - Shkup 2005-2006 Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të ShA "ESM"
(CEMV) – Shkup.

NP "Studençica"- Shkup. 2001-2002 Anëtar i Këshillit Drejtues të NP "Studençica"-
Shkup.

ShA “ESM”-Shkup, Filiali KXE
“Oslomej”- Kërçovë.

2011-2021 Këshilltar në KXE Oslomej.
2008-2011 Drejtor i Filialit KXE Oslomej.
2007-2008 Shef i departamentit për mbrojtje, menaxhim

dhe sinjalizim në Termocentral-KXE Oslomej.
2005-2007 Shef i departamentit për matje dhe rregullim

në Termocentral-KXE Oslomej.
2003-2005 Inxhinier përgjegjës për pregaditje elektrike në

Minierë-KXE Oslomej.
(03-09)-2003 Shef i departamentit  për mirëmbajtje

elektrike (përkohësisht) në Minierë-KXE



Oslomej.
1991-2003 Inxhinier përgjegjës për pregaditje  elektrike

në Minierë-KXE Oslomej.
1991-1996 Inxhinier për elektronikë në Minierë-KXE

Oslomej.
1991-1992 Inxhinier përgjegjës për pregaditje elektrike-

praktikant në Minierë-KXE Oslomej.
Aftësi shtesë/shkathtësi
Aftësi kompjuterike dhe programuese Windows, MS Office (Word, Excel, Power Point, Visio

Proffesional), ePLAN, Internet explorer.
Gjuhë të huaja Shqip (gjuhë amëtare), Maqedonisht (rrjedhshëm), Sërbisht

(rrjedhshëm), Kroatisht (rrjedhshëm) dhe Anglisht (njohuri
mesatare).

Aftësitë punuese  Shkathtësi të larta komunikimi, prezantimi dhe organizimi.
 Motivim dhe përkushtim për punë të pavarur dhe ekipore.
 Përparim dhe ngritje e vazhdueshme në fushën e energjisë,

ndërmarrësisë, menaxhimit dhe organizimit.
Aktivitetet

Mbikëqyrje elektrike gjatë montimit të shiritave transportues të
dheut (prodhim çek), ekskavatorit SRs-401 të dheut dhe shiritit
vetëlëvizës BRs-1400 (prodhim gjerman), në Minierë-KXE
Oslomej.
Mirëmbajtje të vazhdueshme dhe kryerje cilësore të aktiviteteve të
rregullt vjetorë të riparimit, në kuadër të shërbimeve për matje dhe
rregullim dhe për mbrojtje, menaxhim dhe sinjalizim në
Termocentralin-KXE Oslomej.
Gjatë periudhës së angazhimit si Drejtor i Filialit KXE Oslomej,
aktivitetet e mia kryesisht përfshinin:
 Prodhim të përhershëm të energjisë elektrike, mbrojtje të

mjedisit nga ndikimi negativ i termocentralit.
 Angazhim i përhershëm dhe i drejtpërdrejtë për kryerjen e

vazhdueshme të mirëmbajtjes cilësore, si dhe për kryerjen
cilësore të aktiviteteve të rregullta vjetore të riparimit.

 Investime në fusha të ndryshme, si dhe prezantim  dhe zbatim
të standardeve dhe sistemeve të ndryshme.

 Punësime produktive, njëkohësisht përmbushje të kriterit për
përfaqësim të drejtë dhe adekuat të bashkësive etnike
joshumicë.

 Shpronësim të drejtë dhe të rregullt të tokës dhe pagesë të
rregullt.

Anëtar i grupit punues për mbikëqyrje në fushën e elektronikës së
sistemit të depozitimit hidraulik të hirit në Termocentral-KXE
Oslomej.
Kordinator i trupit punues për Filialin KXE Oslomej, që nga viti
2013, për realizimin e kontratave për shërbime konsulente me
MFS,GFS, FEIT-Shkup dhe FPTN-Shtip, për fushën e maqinerisë,
ndërtimtarisë, elektroteknologjisë informatike dhe minierave.

Anëtar i grupit punues për përgatitjen e dokumentacionit të
nevojshëm në procedurën për modernizimin e KXE Oslomej, me
ç’rast Këshillit drejtues të ShA ELEM-Shkup, në gusht të vitit
2018,i dorëzuam propozim zgjidhje konceptuale për modernizimin
e TEC-Oslomej.



Koordinator i komisionit të revizionit për revidimin e projekteve
bazë për vetë furnizim të HEC Globoçicë, HEC Spilje dhe HEC
Tikvesh, ku në tetor 2019 janë dorëzuar projektet bazë dhe
raportet e revidimit në Filialet HEC Crn Drim dhe HEC Tikvesh,
ndërkaq raportet e revidimit janë dorëzuar edhe te projektuesi
ELTEK GRADBA ShPKNjP-Shkup.
Pjesëmarrje në debate të ndryshme të organizuara, forume,
ligjerata, mbledhje, këshilla dhe konferenca shkencore
ndërkombëtare. Gjithashtu, kam botuar dhe prezantuar punime
shkencore në revista të ndryshme shkencore dhe konferenca
ndërkombëtare.


