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Informacion Personal   

Emri / Mbiemri  BERAT DURAKU 

Addresa Krushë e Madhe 21080, Rahovec, Republika e  Kosovës 

Telefoni(at)    +377 (0) 49 742-313   

E-mail duraku3@hotmail.com 
  

Shtetësia Kosovar  

Data e lindjes 22.05.1982 
  

Gjinia Mashkull 

Statusi martesor I martuar 
  

Punësimi i dëshiruar / 
Fusha e punësimit  

Menaxher 

  

Eksperiencat e punësimit  
  

Data 01.01.2008 – 30.04.2017 
 

Roli ose pozicioni i punës Zyrtar për marrëdhënie me klient  - SME 

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë 

 Menaxhimi i portfolios kreditore për NVM 

 Rekrutimi i klienteve të rinjë 

 Përgatitja e rasteve për prezantim në keshillin kreditor 

 Menaxhimi i llogarive  

 Regjistrimi dhe ekzekutimi i transfereve në kuadër të bankës dhe atyre ndërbankare 

 Regjistrimi dhe ekzekutimi i transfereve internacionale 

 Përgatitja e raporteve për nevojat bankës 

 Menaxhimi i  ATM-it 

Emri dhe adresa e punëdhënsit Banka per Biznes Sh.a 
Rahovec 

Lloji i binzesit ose sektori  Privat 
  

Data 2010 – Në vazhdim 

Roli ose pozicioni i punës Kontabilist dhe analist financiar 

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë 

 Mbajtja e librave të kontabilitetit për biznese të ndryshme në Komunë të Rahovecit dhe të 
Prizrenit 

 Raportimi i të dhënave tatimore në Administratën Tatimore të Kosovës, për këto biznese. 

 Konsultimi dhe dhënia e këshillave efektive për klient të ndryshëm pran kësaj firme. 

 Draftimi i Planeve të Biznesit, kryesisht për bujqit e Komunës së Rahovecit për të aplikuar në 
grantet e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. 

 Udhëzimi dhe këshillimi i bujqve që kanë fituar grantet nga MBPZHR në përmbylljen e 
projekteve me sukses.  

Emri dhe adresa e punëdhënsit “Konto – fin” sh.p.k; Krushë e Madhe – Komuna e Rahovecit 

Lloji i binzesit ose sektori  Biznes Privat 
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Arsimi dhe trajnimet  

 
 
 
 
 

  

Data 2000/01 - 2007 

Titulli i kualifikimit të arritur  Ekonomist i Diplomuar 

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara 
nga edukimi / trajnimi 

Menaxhment dhe informatikë 

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi 
edukimin ose trajnimin 

Universiteti i Prishtinës 

  

 
Trajnimet 

 
 

  

Data Mars – Prill 2016 

Emri i trajnimit Shërbimi ndaj klientëve 

Titulli i fituar Certifikatë 

Organizata MDA – Management Development Associates 
  

Data Tetor – Nëntor 2016 

Emri i trajnimit Shitja 

Titulli i fituar Certifikatë 

Organizata MDA – Management Development Associates 
  

Data Mars 2012 

Emri i trajnimit Sales Coaching Workshop 

Titulli i fituar Certifikatë 

Organizata Banka Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim 
  

Data Janar 2012 

Emri i trajnimit Credit Workshop for Lenders 

Titulli i fituar Certifikatë 

Organizata Banka Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim 
  

Data 26 Shtator 2005 – 9 Tetor 2005 

Emri i trajnimit Financial Analyses Course  

Titulli i fituar Certifikatë 

Organizata AFAS 
  

Data Qershor 2005 – Korrik 2005 

Emri i trajnimit Kontabilitet  

Titulli i fituar Certifikatë 

Organizata AFAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Aftësitë personale dhe 
kompetencat  

 
 

 
 
 
 

  

Gjuha e nënës Gjuha Shqipe 
  

Gjuhë të tjera  
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Vetë vlerësimi  Të kuptuarit Të folurit Të shkruarit 

Niveli Europian (*)  Dëgjim Lexim Ndërveprim folës Prodhim folës  

Gjuha angleze  Shkëlqyeshëm Shkëlqyeshëm Mirë Mirë Shkëlqyeshëm 

 (*) Korniza Europiane e përbashkët e referimit për gjuhët 

  

Aftësi sociale dhe kompetenca  Përvoje e gjatë në sistemin bankar, kam pasur rastin të jem pjesë e projekteve të ndryshme 
promocionale, në shitjen e produkteve me të cilat kam fituar aftësi të forta sociale dhe komunikuese. 
Po ashtu edhe puna dytësore si kontabilist në firmën “Konto-fin”, më ka mundësuar të njoh për së 
afërmi afarizmin e bizneseve në rajonin e anadrinisë në përgjithësi dhe të Komunës së Rahovecit në 
veçanti. 

  

Aftësi organizative dhe 
kompetencat  

Si një person me eksperiencë në lëmin bankiere dhe atë private, kam pasur fatin të jem pjesë e 
ekipeve të ndryshme punuese prej nga së bashku kemi arritur të kryejmë detyrat me sukses dhe të 
marrim e delegojmë përgjegj]si. 

  

Aftësi kompjuterike dhe 
kompetenca 

Paketa e MS Office (Word, Excel, Power Point, Acces, etj) 
Outlook 
Internet 
Photoshop etj 

  

Leje drejtimi Kategoria “ B “ 
  

Informacione shtesë Nga viti 2010 jam pjesë e aktive e organzimeve të ndryshme në Fshatin Krushë e Madhe, prej nga 
mundohem të kontribuoj në mirëqenien e banorëve të këtij fshati si dhe të fshatrave tjera përreth. Këtë 
e kam bërë ku përmes OJQ-së “Perspektiva për Zhvillim Rural - PZHR” kemi organizuar ligjërata të 
ndryshme bujqësore me ligjërues nga Kosova dhe nga Shqipëria.  
Po ashtu, me anë të OJQ “PZHR” dhe në bashkërendim me kryesinë e fshatit Krushë e Madhe, kemi 
arritur me sukses të organizojmë festivalin bujqësor, prej nga bujqit e fshatit Krushë e Madhe si dhe të 
fshatrave tjera në rrethinë, kanë pasur rastin të vijnë dhe të ekspozojnë produktet e tyre bujqësore. 

 


