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CURRICULUM VITAE 
 

Shënime personale 
 

Emri: Luan Hoti 

Data e lindjes:   21.03.1970 

Vendi I lindjes:  Prishtinë, Republika e Kosoves 

Gjinia:   Mashkullore 

Statusi civil:  I martuar 

Adresa:     Garibaldi 19/6, 10000 Prishtine 

Telefoni:     +383 (0) 44 500 548, +383 (0) 43 500 548, 

E-maili:    luan.hoti@gmail.com; luan.hoti@outlook.com 

Edukimi:  Jurist I diplomuar ( 4 vjeçar), MSc Management dhe informatike 
(Përgatitja e temës se masterit) 

Certifikata profesionale: Trajner profesional i biznesit, Vlerësues i pronave 

 

         

Përvoja dhe aftesite 

• Menaxhimi i ndërmarrjes publike 

• Menaxhimi i projektit 

• Zhvillimi i sistemit të tregut 

• Ekspertiza për Zhvillimin e Punësimit / Rinisë së të Rinjve 

• Hulumtimi i tregut dhe analiza e zinxhirit të vlerës 

• Vlerësimi i projektit 

• Zhvillimi i sektorit privat 

• Marketingu (zhvillimi i strategjisë së marketingut, pozicionimi i produktit, kanalet e komunikimit 
dhe promovimit) 

 
Përmbledhja e karrierës 
 
Pas 18 vitesh te kaluara në projekte zhvillimi, e kam bere një ndryshim ne karriere time duke u 
zgjedhur në shkurt te vitit 2019, si Kryeshef Ekzektuiv i ndërmarrjes publike komunale "Stacioni i 
Autobusëve" sh.a. Prishtinë, ku akoma jam në këtë pozite.  
Pozita e tanishme ishte një sfidë e re në karrierën time profesionale. Objektivi i përgjithshëm në 
pozitën time të re është shndërrimi i një ndërmarrje publike nga një kompani me vështirësi të 
ndryshme biznesi në një kompani të orientuar drejt klientëve me qëllim të përgjithshëm 
maksimizimin e fitimit përmes ofrimit të shërbimeve me cilësi të lartë dhe krijimi te një ndërmarrje të 
qëndrueshme financiare. 
 
Për 18 vite kam punuar në projekte të ndryshme zhvillimore me fokus në punësimin e grupeve të 
margjinalizuara, përmes promovimit të Zinxhirëve të Vlerës (sektorit te Hortikulturës), dhe 
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promovimin e zhvillimit të aftësive jo - formale me aplikimin e qasjes sistematike të tregut 
gjithëpërfshirës,  përmes punës me aktorë te ndryshëm si ne atë ne nivelin lokal dhe atë 
kommbetare. 
 
Përvoja në sektorin privat (drejtimi i biznesit privat për gati 10 vjet) më ka mundësuar të ndaj 
njohuritë praktike tek aktorët e ndryshëm të sistemit të tregut në zbatimin e lehtë të disa qasjeve 
për arritjen e objektivave të dëshiruar të zhvillimit me fokus në punësimin e grupeve të 
margjinalizuar p.sh. rinia, gratë dhe pakicat. 
 
Aftësi të forta menaxheriale të fituara përmes punës praktike dhe duke ndjekur kurse të ndryshme 
më mundësuan dhe më ndihmuan të zbatoj me sukses idetë krijuese për funksionimin më të mirë 
të sistemit të përgjithshëm të tregut të sektorëve me potencial punësimi. 

 
Duke I bashkërenduar aftësitë menaxheriale, pra aftësitë në komunikim ne gjuhe te ndryshme më 
ka mundësuar për të shprehur dhe interpretuar me lehtësi konceptet e ndryshme të zhvillimit për 
palët e ndryshme të sektorit përmes, promovimin e barazisë gjinore, dhe duke i krijuar ura lidhëse 
për njerëzit e etnive te ndryshme qe jetojnë ne një komunitet te njëjte. 

 
Eksperienca e punës: 
 

Pozita/Projekti/Donatori Periudha Qëllimi/Te arriturat 

KE NPL “ Stacioni I 
Autobusëve” sh.a. Prishtine 

 01.02.2019  Transformimi i një ndërmarrje publike nga një 
kompani me vështirësi të ndryshme ne afarizëm, ne 
një ndërmarrje  të orientuar drejt tregut të klientëve 
me qëllim të përgjithshëm maksimizimin e fitimit 
përmes ofrimit të shërbimeve me cilësi të lartë dhe 
bërjen e një ndërmarrje financiarisht te  
qëndrueshme. 

Konsulent ne  Helvetas 
Swiss Intercooperation 
Kosove 

01.01.2019 
01.03.2019 

Menaxhimi I mbylljes administrative te projektit 
Aftësitë për Punësim Rural, krijimin e raportit 
përfundimtar te projektit si dhe lehtësimin dhe 
koordinimin e punës se auditorëve te jashtëm te 
projektit. 

Menaxher I projektit 

Aftësitë për punësim rural 
(APR) Faza e II-te 

Donator: Medicor foundation 
Lichtenstein dhe Helvetas 

01.01. 2016 
31.12.2018 

Ndryshimi i qasjes së projektit nga ndërhyrja direkt 
drejt qasjes lehtësuese me përqendrim të fortë në 
qëndrueshmërinë dhe shkallën e ndikimit të arritur 
rreth modeleve inovative. Menaxhimi me sukses i 
ekipit të 5 anëtarëve të stafit vendor. 
Institucionet lokale dhe kombëtare (partnerët e 
projektit) njohin rëndësinë e projektit përmes 
bashkëfinancimit të aktiviteteve të projektit. 
 

Menaxher I projektit 

Aftësitë për punësim rural 
(APR) Faza e I - re 

Donator: Medicor foundation 
Lichtenstein, Julius Bear dhe 
Helvetas 

01.01.2013 
31.12 2015  

Fillimi i suksesshëm i projektit të ri në Zhvillimin e 
Aftësive me rritjen e synimeve të përgjithshme të 
punësimit të rinjve nga zonat rurale. Projekt i ri 
me metodologji të re dhe qasje të re. Menaxhimi i 
4 personelit lokal dhe 10 lehtësuesve të terrenit 
në 4 komuna të ndryshme. 

Menaxher I projektit 

Faza fillestare e projektit  
Aftësitë për punësim rural 
(APR) 

Donator: Helvetas 

01.09.2012 
31.12.2012 

Zhvillimi i projekt dokumentit  i cili iu dorëzua 
donatorit të mundshëm për financimin e projektit 3 
vjeçar (APR) me buxhetin prej 1.4 milion franga 
zvicerane. 

Zëvendës Menaxher I 
projektit Promovimi I 
Hortikulturës ne Kosove 

01.06. 2011 
31.12. 2012 

Mbyllje të suksesshme të projektit dhe ruajtje e  
motivimit të lartë të stafit deri në fund të projektit,  
Mbështetje  per gjithë stafin për të zhvilluar 
perspektivat individuale përtej vitit 2012. 



3 | P a g e  
 

(PHK), Helvetas Swiss 
Intercooperation,  

Donator: Swiss Agency for 
Development and 
Cooperation (SDC) and 
Danish International 
Development Agency 
(DANIDA) 
 

Menaxhimi me sukses i skemës së granteve. 
Zhvillues dhe promovues i strategjisë së 
grumbullimit të produkteve përmes krijimit të disa 
qendrave të grumbullimit në pjese te ndryshme te  
Kosovës, te cilat vazhduan te jene funksionale 
edhe pas perfundimit te pranisë së projektit. 

Zyrtar per Marketing dhe 
komunikim, Promovimi I 
Hortikultures ne Kosove 
(PHK) Intercooperation  

Donor: Swiss Agency for 
Development and 
Cooperation (SDC)  

 

01.01. 2002 
01.06. 2011 

Projekti PHK bëhet forca kryesore per ofrimin e 
ndihmes dhe ofrimin e keshillave per akteret ne 
kuader te sektorit te hortikultures ne Kosove. 
Qasja e drejtuar nga tregu promovohet brenda 
aktorëve kryesorë të sistemit. Lehtësimi i lidhjeve 
të suksesshme të tregut, përmes pjesëmarrjes në 
panaire të ndryshme, locale dhe ndërkombëtare 
dhe organizimin e takimeve B2B. 

Analist I tregut - 
Intercooperation- Projekti 
Zvicerian per Promovimin e 
HortiKultures ne Kosove 
(PZPHK)    
Donor: Swiss Agency for 
Development and 
Cooperation (SDC)  

 

01.03. 2001 
31.12. 2001 

Identifikimi i kërkesës reale të tregut. Krijmi I 
strategjise për lidhje të suksesshme midis 
prodhuesve dhe aktorëve të tregut. Kryerja e disa 
studimeve të tregut. 

Menagjer I Marketingut dhe 
shitjes “Hoti-Commerce” 
Ndermarje me pronesi  
familjare  

1988-1998 
 

Krijimi I nje bazë të qëndrueshme të klientëve me 
pakicë dhe shumicë. Pozicioni i fortë i tregut në 
tregun lokal përmes furnizimit të vazhdueshëm të 
më shumë se 100 klientëve të ndryshëm (pakicë 
dhe shumicë) me produkte të ndryshme të 
bylmetit. 

 
Aftesite gjuhesore: 
 

 
Aftesite tjera: 

Microsoft office (Word, Excel, Power point, Outlook) 
 

Studime, analiza1: 

• From providing “direct solutions” to taking up a “facilitative” role: the case of opportunity 
group methodology in Kosovo, (June 2017) 

• Making Horticulture markets more competitive - Intervention report (June 2012) 

• Product Aggregation and Market System Development (May 2011) 

• Case study – Agrocelina case study (June 2010) 

• Case study – Mamusha collection centre (June 2010) 

 
1 Pjesemarrje direkte apo indirekte 

 Te folur Lexim  Shkrim 

Shqipe Shkelqyeshem Shkelqyeshem Shkelqyeshem 

Anglisht Rrjedhshem Rrjedhshem Rrjedhshem 

Serbisht-Kroatisht Rrjedhshem Rrjedhshem Rrjedhshem 
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• A vision for the Fruit and Vegetables marketing channels in Kosovo, (March 2010) 

• Feasibility study on Collection Centre for F&V in Mamusha, (November 2009), 

• Assessment of Market Information System (MIS) in Kosovo and Strategy to Improve the 
Current System, (May 2009) 

• Fruit and vegetable market structure study, (October 2008) 

• Balkan market overview for fresh fruit and vegetables (2007). 

• International trade of fresh fruit and vegetables (2004, 2005, 2006, 2007, 2008). 

• Crop market profiles (tomatoes, onions, carrots, strawberries, apples, cucumbers, 
watermelon, and lettuce). 

• “Value Chain Development for Vegetables”, Intercooperation- SPHPK, February 2005  

• “The Market for Fruit & Vegetables in Kosovo and Balkan regional market study”- 
Intercooperation-SPHPK, August 02 

• ” Consumption habits and purchasing behaviours for fresh fruits& vegetables in Kosovo”-
Intercooperation-SPHPK, September 01 

•  “Quick market Survey - Assessing the market potential of winter vegetables grown in 
Kosovo”- Intercooperation- SPHPK, July 01 

Vleresimi I projekteve: 

• Vlerësimi I brendshëm I projektit:” Kosovo-Swiss Dairy Project” - Swisscontact, Dhjetore 
2003 

Ofrimi I trajnimeve tek institucionet dhe organizatat e ndryshme: 

• Bazat e marketingut dhe vlerësimi I shpejtë I tregut, Mars 2005 dhe Prill 2006- “Hareja” – 
shoqate e grave  Rahovec 

• Marketingu I prodhimeve manore, Dhjetori 2004, EU SAS Marketing Project. 

• Bazat e marketingut, Trajnim modular e kryer nga PHK, për aktoret e ndryshëm te tregut, 
Shtator 2003. 

 
Pjesemarrja ne trajnime te ndryshme: 

 
Trajnimi Organizuar nga Koha  Trajneret 

“Vlerësues I certifikuar I 
pronave”  

Oda Ekonomike e 
Kosoves 

2018-2019  

“Business Coaching 
Diploma” 

PWC – Beograd, Serbia Nentor 2018- 
Mars 2019 

Price Water Coopers 
(PWC) Poloni 

“Matja e rezultateve për 
zhvillim te qëndrueshëm te 
sektorit privat (DCED) 
Bangkok, Thailand 

Hans 
Posthumus 
Consultancy 
(HPC) 

Shkurt 2015 
 

Hans 
Posthumus 
Consultancy 
(HPC) 

"Lidershipi dhe menaxhimi 
I njerëzve" 

MDF, Ede, Holande 12 -16 Nentore 
2012. 

MDF,  Ede, Holande 

“ Bërja e tregjeve 
funksionale” M4P/MSD  
 

The Springfield Centre, 
Glasgow, Skoci 

4 -17 Shtator 
2011 

The Springfield centre 

Objektivat e biznesit dhe 
racio e menagjmentit, 
kontabiliteti, kosto dhe 
çmimet, E drejta 
Biznesore 

Univeriziteti Amerikan 
ne Kosove 

Mars 2008 European Business 
Competence Licence 

Marketingu dhe Shitja ABU APMP - Kosove Prill 2005 John Millns ADAS 

Menaxhimi I 
Marketingut,Menaxhimi I 

WIFI-Wiena Maj-Nentor 
2004 

Dr.Ernst Langer 
Dr.Willma Kovarik  
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Referencat: 
 

• Mr. Heini Conrad – (ish drejtori I Helvetasit per Kosove) heini.conrad@bluewin.ch 

• Mr. Stuart Pettigrew – (Këshilltar ndërkombëtar ne zhvillim te sektorit privat)  
agdynamics@gmail.com 

• Mr. Johann-Peter Porten – (Ish këshilltar për aftësim dhe edukim ne Helvetas) 
peterporten@gmail.com 

• Mr. Sylvain Roy – (KE i CNFA organizate Amerikane ndërkombëtare për zhvillim ) 
sylvainr80@hotmail.com 

• Mr. Robert Berlin – Drejtor I programeve te bujqësisë ne Syngenta, Zvicer  
rberlin@swissinfo.org 

• Mr. Lionel Giron  - ish menagjer I projktit PHK, drejtor i projekteve për Azinë Jugore ne 
Helvetas) lionel.giron@helvetas.org 

 

fondeve te EU-se 

Prezantimi mbi te drejtën 
pozitive 

Swiss Agency for 
Development and 
Cooperation -SDC 

02 - 03 Dhjetor 
2003 

Dr.Judith Knieper 

Aftësitë komunikuese – 
Trajnim Modular 

Intercooperation 21 - 30 Mars 
2003 

Hans Oppliger 
,Dipl.Ing.Agr.ETH 
RhyTop-Rheinhof CH 

Marketingu dhe 
administrim I biznesit ne 
sektorin e bylmetit  

Kosovo Swiss Diary 
Project  

February 21st-
22nd  

Daniel Sager 
(Swisscontact/Meta-
Sys AG)    

Vlerësimi I brendshëm dhe 
i jashtëm ne projektet 
nderkombetare 

Swiss Agency for 
Development and 
Cooperation -SDC 

15 -17  Tetor  
2002 

Dr.Samuel 
Waelty/NADEL 
Ruedi Baumgartner 

Ekonomia e tregut Swiss Agency for 
Development and 
Cooperation -SDC 

09t -11 Shtator 
,2002 

Frederike Gahm-
Peterlowitz 

Organizatat farmere dhe 
marketingu 

Intercooperation/ 
RhyTop-Rheinhof CH 

21 – 29, Prill 
2002 

Hans Oppliger 
,Dipl.Ing.Agr.ETH 

Trajnim ne biznes plan Swiss Agency for 
Development and 
Cooperation -SDC 

11-15, Shkurt 
2002 

Karl Locher & 
Andreas Ragaz / SOFI 

Marketingu I produkteve 
bujqesore 

IFDC 10 -12, Dhjetor 
2001 

Dr.Czaslaw Nowak 
Dr.Josef Kania  

Bazat e Marketingut  Swisscontact 01 - 03.Nentor 
2001 

Prof. Marc Guettinger 

Trajnimi per facilitues Swiss Agency for 
Development and 
Cooperation -SDC 

15-19 Tetor, 
2001 

Tonino Zellweger & 
Thomas Pfister /LBL 

Monitorimi i projekteve Swiss Agency for 
Development and 
Cooperation -SDC 

Shtator 2001 Dr.Walter Egli & 
Dr.Samuel Waelty / 
NADEL 
 

Planifikimi I projekteve Swiss Agency for 
Development and 
Cooperation -SDC 

Korrik, 2001 Dr.Walter Egli & 
Dr.Samuel Waelty / 
NADEL 

Menaxhimi I marketingut Swisscontact Qershor 2001 Mesut Muharremi 
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