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Përvoja e punës 

 
26/03/2019 – Aktuale – Mitrovicë, Kosovë 

ASISTENT I RREGULLT – UNIVERSITETI I MITROVICËS  "ISA BOLETINI" 
 

 

• Programimi i Orientuar në Objekte me C# 
• Inxhinieria Softuerike 
• Interneti dhe Ueb Teknologjitë 
• Sistemet Operative 
• Mikroprocesorët dhe Mikrokompjuterët I & II 
• Komponentet Elektronike 

 

26/11/2018 – 30/04/2019 – Prishtinë, Kosovë 

ADMINISTRATOR I LARTË I BAZAVE TË TËDHËNAVE – KËSHILLI PROKURORIAL I KOSOVËS 
 

 

• Zhvillon dhe zbaton aplikacione/module të reja, sisteme softuerike dhe/ose përmirëson aplikacionin ekzistues të 
zhvilluar në teknologjitë .NET. 
• Kryen operacione të përditshme të zhvillimit, mirëmbajtjes dhe administrimit të sistemeve, duke përfshirë 
rregullimin e gabimeve të softuerike me përparësi, funksione të administrimit të bazës së të dhënave, konfigurimin 
dhe personalizimin e aplikacioneve të zbatueshme për sistemin prokurorial. 
• Ndihmon gjatë procesit të përzgjedhjes dhe analizimit të funksionimit të sistemeve të reja ose bazave të të 
dhënave, ridizajnimit, reduktimit të dyfishimit të të dhënave, krijimit dhe çështjeve të integrimit. 
• Rregullon performancën e sistemeve dhe sigurinë e aplikacioneve, zbulon përfundimisht aksesin e paautorizuar 
që shkaktohet nga këto ndërhyrje në sistemet e IT. Përgatit dokumentacionin e sistemeve, udhëzimet e punës dhe 
procedurat standarde të funksionimit në bashkëpunim të ngushtë me palët e tjera të interesuara. 
• Sigurohun që procedura e testimit për çdo sistem të jetë e mirëpërcaktuar, e dokumentuar dhe e zbatueshme. 
Teston dhe mirëmban produktet softuerike për të siguruar funksionalitet dhe optimizim të fortë. 
• Analizon dhe vlerëson proceset e rregullta të punës që do të kryhen nga sistemet dhe siguron që ato procedura 
të përmbushin kërkesat e njësive të KPK-së. Rekomandoni përmirësime në programet softuerike ekzistuese sipas 
nevojës. 
• Kryen administrimin e ueb-it, merret me ngjarje, mbështetje, kopje rezervë dhe rikuperon sistemet nga çdo 
dështim. 

 
09/07/2012 – 24/11/2018 – Prishtinë, Kosovë 

INXHINIER I BAZËS SË TË DHËNAVE – POLICIA E KOSOVËS 
 

 

• Harton dhe vërteton planin e zbatimit të sistemeve të teknologjisë së informacionit. Plani i implementimit të 
projektit të menaxhuar për të gjitha burimet e nevojshme për të mbështetur përpjekjet e zbatimit, si softueri, 
hardueri dhe personeli. 
• Instalon, teston dhe vlerëson versionet e reja të sistemeve të bazës së të dhënave ose produkteve përkatëse 
të bazës së të dhënave. Krijoi objekte të bazës së të dhënave dhe mbanë organizimin e tyre. Mbështet 
ngarkesat e të dhënave në bazat e të dhënave. 
• Kërkesat e analizuara të projektit për funksione, veçori ose ndryshime të reja të bazave të të dhënave. Krijon 
dhe menaxhon tabela, pamje, procedura, funksione dhe pyetësor në T-SQL. 
• Krijon/zbaton planin e mirëmbajtjes së bazës së të dhënave për të siguruar integritetin e të dhënave. 
• Mbajtja e sistemeve të bazës së të dhënave, modeleve të të dhënave dhe fjalorëve të të dhënave. 
• Monitoron, analizon performancën e sistemit për të mbështetur nivelet aktuale të shërbimit dhe kapacitetin 
e sistemit.
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01/11/2011 – 01/07/2012 – Mitrovicë, Kosovë 

SPECIALIST I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE – ELKOS GRUP 
 

 

• Mbajtja e softuerit ekzistues duke rregulluar gabimet dhe duke u siguruar që sistemi të jetë në online çdo ditë. 

• Përditëson dhe zgjeron aplikacionet ekzistuese të zhvilluara si aplikacione të formave Windows në C#. 

• Mirëmbanë sistemin e bazës së të dhënave. Monitoron, analizon transaksionet e bazës së të dhënave që   

mbështesin ngarkesat e të dhënave nëbazën e të dhënave.  

• Mbështet përdoruesit fundorë me probleme të lidhura me përdorimin e sistemeve të TI-së. 

 

 
 
 
 

01/04/2011 – 01/10/2011 – Prishtinë, Kosovë 

ZHVILLUES SOFTUERI – CSE 
 

 

• Zhvillon softuer sipas specifikimeve funksionale dhe teknike të projekteve. 
• Krijon aplikacione në mënyrë efikase dhe të ripërdorshme duke përdorur ndonjë nga ASP.NET, C#, XML, PHP 
dhe gjuhë të tjera sipas nevojës. 
• Krijoi ndërfaqe përdoruesi intuitive, logjike dhe dinamike duke përdorur HTML, CSS, JavaScript dhe AJAX.. 
• Dizajnon dhe krijon baza të të dhënave, tabela, pamje, procedura, pyetësor T-SQL dhe funksione të 
përcaktuara nga përdoruesi në SQL Server. 

 

 
 

 
EDUKIMI DHE TRAJNIMET 

 
2019  – AKTUALE – Tetovë, Maqedonia e Veriut 

PHD KANDIDAT – Universiteti i Evropës Juglindore (SEEU) 
Adresa Tetovë, Maqedonia e Veriut      Fusha e studimit Shkencat Kompjuterike 

 

 

2011  – 2017  – Prishtinë, Kosovë 

MASTER OF SCIENCE – University of Prishtina, Faculty of Electrical and Computer Engineering 
 

Adresa Prishtinë, Kosovë     Fusha e studimit Inxhinieri Kompjuterike 
 

Tema: Zhvillimi i procedurave për ngritjen e sigurisë së sistemeve të teknologjisë së informacionit – Rast 
studimi siguria e sistemeve në Policinë e Kosovës 

 

 
2008  – 2011  – Prishtinë, Kosovë 

BACHELOR OF SCIENCE – University of Prishtina, Faculty of Electrical and Computer Engineering 
 
 

Adresa Prishtinë, Kosovë     Fusha e studimit Inxhinieri Kompjuterike 
 

Tema: Zhvillimi i aplikacionit për e-voting në iOS 
 

 
 

2011 

COMPTIA PROJECT+ 
 

 
 

2012 

MICROSOFT OFFICIAL COURSES FOR SQL SERVER 2008  R2 DATABASE MANAGEMENT AND 
DEVELOPMENT

Course 2778:  Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008  Transact-SQL Course 6232:  Implementing a 
Microsoft SQL Server 2008  R2 Database Cacttus Course 6231:  Maintaining a Microsoft SQL Server 2008  R2 
Database 

 



 

2017 

MICROSOFT OFFICIAL COURSES FOR SQL SERVER 2016  DATABASE MANAGEMENT AND 
DEVELOPMENT 

 
 

 

Course 20761A: Querying Data with Transact-SQL Course 20762B: Developing SQL Databases Course 
20764B: Administering a SQL Database Infrastructure Course 20765B: Provisioning SQL Databases Course 
20767B: Implementing a SQL Data Warehouse  Course 20768B: Developing SQL Data Models 

 
 
 

 

Publikimet 
 

Using Record Level Encryption for Securing Information in Classified Information Systems 
 

 

https://dergipark.org.tr/en/pub/nesciences/issue/37018/424677#article_cite  – 2018 
Blerim Rexha, Halil Sadiku, Bujar Krasniqi*, “Using Record Level Encryption for Securing Information in 
Classified Information Systems” 

 

 
 

Projektet 

 
2011 

E-voting – Rasti i Kosovës. Zhvillimi i aplikacionit për votim elektronik me iPhone 
 

 
 

2015 

Avancimi (upgrade) i Sistemit për Menaxhimin e Dëshmive Policore. 
 

 
 
 

2016 

Zhvillimi dhe implementimi i projektit për Verifikim të Aseteve. 
 

 
 
 
 
 

2019 

Zhvillimi dhe implementimi i projektit për menaxhimin e Burimeve Njerëzore. 
 
 

 
Gjuhët e huaja 

 
 

Anglisht: Niveli B2                                                     
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