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BIOGRAFI 
 
 
 
Emri: Hajrije Morina 
 
1. Ditëlindja: 

2.          Nacionaliteti: 

3.          Statusi Civil: 

4. Profesioni: 

01/11/1966 

Shqiptare 

Martuar 

Hidro inxhiniere 

 

5. Edukimi dhe trajnimet profesonale: 

 

Institucioni Universiteti i Bern-it, shkencave të aplikuara, 
arkitekturë, dru dhe inxhinieri 

Data: prej (muajit/vitit) deri (muajit/vitit) 08/2008 – 09/2009 

Diploma Menaxhimi i integruar i resurseve të ujit, Participim 
në studime posdiplomike, (6 ECTS) 

 

Institucioni Universiteti i ndërtimtarisë dhe arkitekturës, Prishtinë 

Data: prej (muajit/vitit) deri (muajit/vitit)) 10/1984 – 09/1990 

Diploma Hidro inxhiniere (ekuivalent me Master, MSc, 300 
ECTS) 

 

Institucioni MDF, Holandë 

Data: prej (muajit/vitit) deri (muajit/vitit) 01/2007 

Diploma Menaxhimi financiar 
 

Institucioni NADEL, Zurich, Zvicër 
Data: prej (muajit/vitit) deri (muajit/vitit) 03/2003 

Diploma Menaxhimi i ciklit të projektit 
 

Institucioni MDF, Ede, Holandë 

Data: prej (muajit/vitit) deri (muajit/vitit) 12/2002 

Diploma Zhvillim institucional & fuqizim i organizatës 
 

Institucioni NADEL, Zurich, Zvicër 

Data: prej (muajit/vitit) deri (muajit/vitit) 09/2001 

Diploma Monitorimi i Projektit 
 

6. Shkathtësitë e gjuhëve (Tregoni kompetencën në shkallë 1 deri në 5 (1= bazike; 5 = e shkëlqyeshme)): 
 

Gjuhët Lexim Folur Shkrim 

Shqip 5 5 5 

Anglisht 5 4 4 

Sërbisht 5 4 4 

Gjermanisht 5 4 3 
 
 
 

7. Aftësi të tjera të veçanta: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 

8. Antarësia në organizatat profesionale: - 

9. Vite brenda firmës: 8 

10. Pozicioni i tanishëm në firmë: Menaxher për zhvillimin e sektorit të ujit 
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11. Përvoja profesionale: 
 
 
 

Data 08/2021  - vazhdimësi 

Vendi Prishtinë 

Organizata/Donatori Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit 

Pozita Drejtor  

Përshkrimi  Administrimin dhe menaxhimin e Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit 
 Nxjerrjen e udhëzimeve administrative dhe marrjen e vendimeve për çështjet që u 

përkasin funksioneve të Autoritetit;  
 Menaxhimin efektiv dhe efikas të resurseve që i janë besuar Autoritetit;  

 Lidhjen e marrëveshjeve të bashkëpunimit me institucionet tjera vendore dhe 
ndërkombëtare në pajtim me ligjet në fuqi 
 
 

 

 

Data 03/2020  - 07/20 

Vendi Prishtinë 

Organizata/Donatori Kamponia Rajonale e Ujësjellësit Prishtina sh.a   

Pozita Drejtor në Bordin e Përkohshëm të KRU “Prishtina” 

Përshkrimi   Mbikqyrje të veprimtarisë së zyrtarëve të lartë të NP 
  Përcjellja e implementimit të planit të biznesit 
  Shqyrtim/aprovim i raporteve 
Shqyrtim/aprovim i procedurave të brendshme 

 
 

Data 01/2018 – 08/2021 

Vendi Prishtinë 

Organizata/Donatori Community Development Initiative / SDC & Qeveria e Kosovës 

Pozita Menaxher për zhvillimin e sektorit të ujit 

Përshkrimi Programi Mbështetës për Ujë dhe Kanalizim në zonat rurale - Faza VI 
Menaxhim i Rezultatit 2 të Programit, për të fuqizuar kapacitetet e KRU-ve për ofrimin 
e shërbimeve të qëndrueshme të ujit dhe kanalizimeve; në mbrojtjen e resurseve të ujit, 
në zvogëlimin e ujit të pa-faturuar, uljen e kostos së energjisë, përmirsimin e cilësisë së 
ujit, zhvillimin e përdorimit të energjisë alternative dhe në operim & mirëmbajtjen e 
sistemeve rurale të ujësjellësit. 

 
 

Data 01/2014 - 31/2017 

Vendi Prishtinë 

Organizata/Donatori Community Development Initiative / SDC & Qeveria e Kosovës 

Pozita Eksperte në Zhvillim Institucional 

Përshkrimi Programi Mbështetës për Ujë dhe Kanalizim në zozat rurale - Faza V 
Mbështetja e KRU-ve në operimin dhe mirëmbajtjen e sistemve rurale të ujësjellësit. 
Mbështetja e Kompanive Rajonale të Ujit (KRU) për të forcuar kapacitetet për 
planifikimin dhe zbatimin e investimeve, në zvogëlimin e ujit të pa-faturuar dhe në 
përmirësimin e mbrojtjes së burimeve të ujit. 
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Data 12/2012 - 09/2013 

Vendi Prishtinë 

Organizata/Donatori Eptisa /Zyra e EU në Kosovë 

Pozita Experte e ujit (me kohë të pjesshme) 

Përshkrimi Strategjia e Ujit për Kosovën 
Mbështet zhvillimin e Strategjisë Kombëtare të Ujit, në përputhje me Ligjin e Ujit të 
Kosovës dhe Direktivën Evropiane të Ujërave. Vlerësimi i legjislacionit kryesor të 
sektorit të ujit në Kosovë, analiza e pergjegjësive kryesore të institucioneve të sektorit 
të ujit 

 
 
 

Data 03/2011 - 12/2013 

Vendi Prishtinë 

Organizata/Donatori KIWER Consulting / SDC 

Pozita Konsulente 

Përshkrimi Rural Water and Sanitation Support Programme – Phase IV. 
Programi i Mbështetjes për Ujë dhe Kanalizim në zonat rurale - Faza IV. 
Zhvillimi dhe implementimi i instrumentit të ri për të përmirësuar funksionimin dhe 
mirëmbajtjen e sistemeve rurale të ujësjellësit dhe kanalizimit. Mbështetje KRU-ve dhe 
Komiteteve Konsultative të Konsumatorëve në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve 
të ujësjellësit. Në bashkëpunim me SHUKOS-in, organizon trajnime në lidhje me 
menaxhimin e sistemeve rurale të furnizimit me ujë. Mbështet integrimin e skemave të 
reja dhe ekzistuese të ujit dhe kanalizimeve rurale brenda strukturës organizative të 
KRU-ve. Ndihmon Komunat/KRU-të në mbrojtjen dhe monitorimin e burimive të ujit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 08/2011- 02/2012; 11/2009 - 03/2011 

Vendi Prishtinë 

Organizata/Donatori EnviroNet Management Systems LLC / USAID 

Pozita Zavendës Drejtoreshë Projekti 

Përshkrimi Projekti i Reformës Institucionale në Sektorin e Ujit në Kosovë 
Mbështet fuqizimin financiar dhe teknik të KRU-ve, zvogëlimin e humbjeve të ujit, rritjen 
e të ardhurave, përmirësimin e efikasitetit,përmirësimin e procedurave të mbledhjes së 
të dhënave dhe raportimit me 2 KRU. Rishikimi i memorandumeve ndërmjet KRU-ve 
dhe komunave përkatëse. Forcimi i koordinimit të KRU-ve dhe Komunave në 
planifikimin dhe qeverisjen e furnizimit me ujë dhe kanalizim. Mbështetje teknike 
Bordeve të Drejtorëve të 7 KRU-ve. 

 
 

Data 07/2007 - 09/2009 

Vendi Ferizaj 

Organizata/Donatori Kompania Rajonale e Ujesjellesit Bifurkacioni, Ferizaj 

Pozita Anëtare e Bordit te Drejtorëve 

Përshkrimi Kontribuoj në krijimin dhe zbatimin e politikës dhe strategjisë së përgjithshme të 
menaxhimit dhe zhvillimit të kompanisë. Kontribuoj në zhvillimin e planeve të biznesit, 
në zhvillimin e objektivave të menaxhimit dhe treguesve të performances. Monitorimin e 
përmbushjes së përgjegjësive të menaxhimit. Mbikëqyrja e performancës teknike dhe 
financiare të KRU-së. 
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Data 02/2002 - 11/2009 

Vendi Prishtinë 

Organizata/Donatori Zyra Zvicerane për Bashkëpunim 

Pozita Zyrtare e programeve për projektet e sektorit të ujit dhe energjisë 

Përshkrimi Formulimi i projekteve/programeve të reja të lidhura me sektorin infrastrukturës publike. 
Zhvillon dhe monitoron projektet/programet, duke përfshirë vlerësimin e implementimit 
të projekteve. Menaxhim financiar i projekteve, planifikim të buxhetit, monitorimi i 
shpenzimeve. Pjesëmarrja në koordinimin e sektorit dhe dialogun e politikave. 

 
 

Data 10/1999 - 02/2002 

Vendi Kosovo 

Organizata/Donatori Agjensioni Zviceran për zhvillim dhe bashkëpunim 

Pozita Inxhiniere 

Përshkrimi Dizajnimi i projekteve të ndryshme (kaptazhave të ujit, rehabilitimit të sistemeve të 
ujësjellësit dhe kanalizimit etj) 
- Llogaritja e paramasës dhe parrallogarisë për projekte të ndryshme 
- Përgatitja e procedurave të tenderimit dhe përzgjedhja e kontraktorëve 
- Mbikqyrja e implementimit të projekteve nga kontraktorët 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


