Curriculum Vitae (Autobiografi)
Fotoja

Të dhënat personale
Emri Agron Dida
Adresa Adem Jashari 124/3 20000 Prizren
Telefoni 044 126 878
Fax xxxxxxxxx
E-mail agrondida@hotmail.com
Nacionaliteti Shqiptar
Data e lindjes 28 Korrik 1958
Statusi martesor I martuar, prind i dy fëmijëve
Gjinia Mashkull

Curriculum Vitae (Autobiografi)

Eksperienca në punë
 Data (prej– deri më)
 Emri dhe adresa e
punëdhënësit

Nëntor 1999 ende punoj
Banka Qendrore e Kosovës, Rr. Garibaldi 33
10000 Prishtinë

 Lloji i biznesit

Institucion Financiar qendror “Banka Qendrore e Republikës se
Kosovës”

 Vendi i punës

Shef i Auditimit – Chief Executive Auditorë

 Funksioni
 Aktivitetet dhe përgjegjësitë
kryesore

Rrishikimi dhe rrekomandimi per Bordin e BQK-së dhe
komitetine Auditimit, rrethe rregullave, proceduarave, praktiva
per menaxhimine riskut, pajtushmerin e ligjeve rregullave dhe
proedurave si dhe akteve tjera nene ligjore me opeeracionet qe e
kryen BQK-ja.
Realizimin e auditimeve periodike te administrimit dhe
operacioneve te BQK-së per respektimine e mbikqyrkese se
duhur nga BQK-ja te ligjeve si dhe te organeve vendimarrese te
BQK-se qe jane te aplikueshme per te.
Rishikimin e pasqyrave financiarë periodike te definuar me ligje si
dhe te dokumenteve te Bankës qendrore etj.

 Data (prej– deri më)
 Emri dhe adresa e
punëdhënësit
 Lloji i biznesit

Janar 2004- korrik 2010
Banka Qendrore e Kosovës, Rr. Garibaldi 33

Institucion Financiar qendror “Banka Qendrore e Republikës se
Kosovës”

 Vendi i punës Inspektor Gjeneral (i përgjithshëm) i BPK -AQBK-se
 Funksioni
 Aktivitetet dhe përgjegjësitë
kryesore

Vleresimi i kualitetit te sistemeve ekzistuese fianciare dhe
menaxhuese
Vleresimit te sistemeve, operacioneve si dhe verifikimi
beaueshmeris se ketyre sistemeve dhe integritetit te
transakcioneve.
Pajtueshmerija e ligjeve, rregulloreve, direktivave administrative,
regullave, udhezimeve dhe politikave qe qeverisin BQK-në, etj
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 Data (prej– deri më)
 Emri dhe adresa e
punëdhënësit
 Lloji i biznesit

Nëntor 1999 –janar 2004
Banka Qendrore e Kosovës, Rr. Garibaldi 33
10000 Prishtinë
Institucion Financiar qendror “Banka Qendrore e Republikës se
Kosovës”

 Vendi i punës - Funksioni

Z. Drejtor i Përgjithshëm i BPK-së - BQK-ja e sotme (DDeputy
Mananging Director of Banking and Payment Authority of
Kosova)

 Aktivitetet dhe përgjegjësitë
kryesore

Menaxhimi i përgjithshëm te operacioneve dhe sistemit te
pagesave në Bankën Qendrore te Republikës së Kosovës (BPKBanking and Payment Authority of Kosova)

Data (prej– deri më)

1985 - 1999

Emri dhe adresa e
punëdhënësit

Shërbimi Kontabilitetit Shoqëror i Kosovës

Lloji i biznesit

Institucion Financiar Qendror

Vendi i punës - Funkcioni

Drejtor i Filialit dhe Auditor i Jashtëm te SHKSH ne Prizren

Aktivitetet dhe përgjegjësitë
kryesore

Revizioni dhe vlerësimi - dhe Qershor- nëntor 1999 Menaxhim i Filialit

Arsimimi dhe Trajnimet
Data (prej– deri më)

2007/10

Emri dhe lloji i organizatës në
të cilën është bërë arsimimi apo
trajnimi

Akademija Studimeve Avancuara Universitare

Fushat kryesore/zotësitë
profesionale të mbuluara

Magjistër Shkencave

Titulli i kualifikimit
fituar

të

Proffessional Master
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Data (prej– deri më) Shtator – Dhjetor 2006
Emri dhe lloji i organizatës në
të cilën është bërë arsimimi apo
trajnimi

Akademia Diplomatike Shqiptare

Fushat kryesore/zotësitë
profesionale të mbuluara

Studime pos-Diplomike: Marrëdhëniet Ndërkombëtare dhe Diplomacia

Titulli i kualifikimit
fituar

të

Shkalla në klasifikimin nacional
(nëse është e përshtatshme)

I diplomuar

I diplomuar

Data (prej– deri më) 1978-1983
Emri dhe lloji i organizatës në
të cilën është bërë arsimimi apo
trajnimi
Fushat kryesore/zotësitë
profesionale të mbuluara

Fakultetit Ekonomik – Universiteti i Prishtinës, Prishtinë

Kontabilitet Financa - OPB

Titulli i kualifikimit
të fituar

Ekonomist i Diplomuar

Shkalla në klasifikimin
nacional (nëse është e
përshtatshme)

Ekonomist i Diplomuar

Data (prej– deri më) 2004 -prill 2006
 Emri dhe lloji i organizatës USAID
në të cilën është bërë
arsimimi apo trajnimi
 Fushat kryesore/zotësitë Programi për zhvillim dhe ngritje profesionale “Professional Development
profesionale të mbuluara Program”
 Titulli i kualifikimit Diplomua
të fituar
 Shkalla në klasifikimin Diploma
nacional
(nëse është e përshtatshme)
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Data (prej– deri më)

Tetor-dhjetor 2006;

 Emri dhe lloji i organizatës USAID
në të cilën është bërë
arsimimi apo trajnimi

 Fushat kryesore/zotësitë Programi zhvillimit dhe ngritjes se udhëheqësve ekzekutiv – “Executive
profesionale të mbuluara Leadership Development Program”
 Titulli i kualifikimit Diploma
të fituar
 Shkalla në klasifikimin Diploma
nacional
(nëse është e përshtatshme)

ata (prej– deri më)
Emri dhe lloji i organizatës në
të cilën është bërë arsimimi apo
trajnimi

2007-2008
USAID

Fushat kryesore/zotësitë
profesionale të mbuluara

“Programi Kundër Korrupsionit” – “Anti-Corruption Program”

Titulli i kualifikimit të fituar

Diploma

Shkalla në klasifikimin nacional
(nëse është e përshtatshme)

Diploma

Data (prej –deri) Shkurt –Mars 2007
Emri dhe lloji i organizatës në
të cilën është bërë arsimimi apo
trajnimi
Fushat kryesore/zotësitë
profesionale të mbuluara

USAID

Shpërblyer nga ana e USAID me shpërblim special "Team Excellent Award"
Për zgjidhjen më mirë gjithëpërfshirës të studimeve të rastit -“For Best
Solution to Comprehensive Case Study Competition Shkurt 2007.

Titulli i kualifikimit të fituar Diploma
Shkalla në klasifikimin nacional Diploma
(nëse është e përshtatshme)
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Trajnimet dhe ekspertizat tjera

Data (prej-deri),
Emri dhe lloji i organizatës në
të cilën është bërë arsimimi apo
trajnimi
Fushat kryesore/zotësitë
profesionale të mbuluara

1). Certifikatat për kryerjen e suksesshme të kursit "Skills and experience to
counter fraud and corruption" Association of Certified Fraud Examiners"
Qershor 2005.

2). Certifikata për auditor për mashtrime nga : PKW - (Polski Institute
Kontroli under the ACFE) Qershor 2005.

Titulli i kualifikimit të fituar
Shkalla në klasifikimin nacional
(nëse është e përshtatshme)

3). Certifikata “Auditimi Intern dhe Menaxhimi mi Riskut” "ibfi" "Internal
Audit and Risk Management in a Central Bank" seminar “Banque De
France”, Tetor 2005.

4). Certifikate: AUK- American University in Kosovo “Gjuha Angleze instituti
në aftësinë e shkrimit” -"English language Institute in Writing Skills".

5). Certifikate: Kryerjes me sukses te programit “17 Kongresit Botror te
Kontabilsteve” ” USAID/World learning, successful Completion of Training
program "17th World Congress of Accountants" 2004.

6). Certifikate: Kryerjes me sukses te programit “18 Kongresit Botëror të
Kontabilistëve” ” USAID/World learning, successful Completion of Training
program "18th World Congress of Accountants" 2010.

7). Certifikate: Center of Excellent in Finance (CEF) and PFS Program – “
Auditmimi Intern në Bankat Qendrore - "Internal Audit In Central Banks"
shkurt 2004 Lubjana Sllovenia.

8). Certifikata nga FED – SHBA” Auditmi në Bankat Qendrore si dhe
rregullatorëve të sektorit Financiar dhe praktikat më të mira”.
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9). Certifikata JVI-Fondi Monetar Ndërkombëtar instituti Vienna, Austri
“Safeguards Assesment of Central Banks” prill 2011.
Të arriturat tjera
Data (prej-deri)

Prill 2001-qershor 2002
Gjatë vitit 2001/02 kam qenë ko-projektues të projektit te Euro ndërrimit,
emëruar nga ana e Bordit te BQK-se me propozimin e ekspertëve te Fondit
Monetar Ndërkombëtar, koordinator dhe implementues i projektit të Euro
nderimit në R. Kosovës e cila ka qen një “storije” e sukseseve të përbashkëta të
BPK-së – FMN-UNMIK dhe BE shtyllës IV një sfidë dhe fillim i mbare për zhvillimin
integrimin e Kosovës BE.
Shënime shtesë ne lidhje me këtë projekt te Euro ndërrimit munde te gjeni ne
faqen e fundi te CV:

Funksionet dhe pozitat tjera ne
institucionet Kombëtare dhe
Ndërkombëtare

Datat (Prej-deri)

1. Anëtar i Bordit Kosovar Standardeve për Raportimin Financiar BKSRF prej 07.2004. Kryetar i Bordit prej 07.2004 deri në fund te
vitit 2004 ( me iniciativën personale jam tërhequr nga funksioni i
kryetarit dhe kam vazhduar te jem anëtar derri ne funde te vitit
2009).
2. Bashkë- përpilues te draft ligjit mbi Këshillin Kosovar, gjegjësisht
ligjit “LIGJ PËR KONTABILITET, RAPORTIM FINANCIAR DHE
AUDITIM” angazhua ne këtë drejtim aktivisht prej viti 2005-2009
3. Penalist dhe ligjërues në qendrën “Austro-French” Qendra për
Rivendosje e Marrëdhënieve në Evropë-Zhvillimet ekonomike dhe
sociale në Kosovë “ Center for Rapprochement in Europe Economic and Social Development in Kosovo” i ftuar nga zot. Dr,
Peter Jankowitsch Ambassador, Secretary General – AFC dhe
pjesëmarrjes së Ambasadorit zotit Albert Rohan, si ekspert i
pavarur nga R. Kosovës mbajtur në Lubjanë Qershor 2006. Tema:
"Pikat kryesore te luftimit te korrupsionit në Kosovë “, “Keynotes
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about the fight against Corruption."

4. Përfaqësues i Republikës së Kosovës në Mbledhjen vjetore te
Bordit Ndërkombëtar të Standardeve të Raportimit Financiar
(IASB) -Londër: 2008;2009;2010;2011;2012.
5. Anëtar i Komitetit te Rishikimit të SNK/SNRF në nivelin Kombëtar
pran Këshillit Kombëtar të Kontabilistëve të Shqipërisë, dekretuar
me datën 25.05.2011.
6. Si dhe angazhimet tjera te nivelit profesional ne R. Kosovës anëtar
Komisioneve Qeveritare etj.
7. Ligjërues lendeve Bankare ne Universitetin AAB Prishtine, Ferizaj
dhe Gjakovë

Aftësitë personale dhe
kompetencat
Të fituara në kursin dhe
karrierën profesionale të
mbuluara me certifikata apo
diploma formale

Përgjatë përvojës sime profesionale dhe studimore kam kaluar nëpër
situata të ndryshme dhe me sfida të fushave apo disiplinave të ndryshme,
dhe përgjatë këtij rrugëtimi mund të përmbledh se kam konfirmuar disa
aftësi të mia personale të cilat do i paraqes më poshtë:
Aftësi udhëheqëse apo lidership
Aftësi menaxhuese duke përfshirë të gjitha komponentët e saj
Guxim për vendimmarrje në situata të ndryshme
Pragmatik në qasje ndaj situatave të ndryshme
Fleksibilitet në punë ekipore
Aftësi për të punuar brenda afateve dhe kufizimeve të caktuara
I hapur ndaj ideve të reja por këmbëngulës në mënyrën time të
arsyetuarit
Aftësi për ti dhënë zgjidhje problemeve në situata të ndryshme
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Gjuha e nënës Shqip
Gjuhët tjera

Anglisht

Serbisht

Turqishte

Polonishte

E shkruar

4

5

4

2

E lexuar

5

5

4

2

E folur

5

5

4

2

Interesimet sociale dhe Mundohem që ti kushtoj kohë leximit , literaturës profesionale me
kompetencat e theksuara vështrim te veçan krizave te sistemit Financiar si psh: literatura nga OMFI,
World Finace, European Academy for Taxes, Economics & Law etj.

Aftësitë organizative dhe Përvoja ime që kam fituar gjatë këtyre 28 viteve dhe në fusha të ndryshme
kompetencat më kanë bërë të ndërtojë aftësi të mira fusha si:
Aftësitë te liderit dhe te udhëheqjes
Koordinimi dhe marrëdhënia me njerëzit
Aspektet financiare dhe buxhetore të institucioneve financiare
Aspektet menaxhuese dhe organizative
Menaxhimin e projekteve të ndryshme
Menaxhimin e kualitetit

Aftësitë teknike dhe
kompetencat, Me
kompjuter, lloje specifike të
pajisjeve, makinave

Kam njohuri te mira në njohjen e aplikacioneve siç janë:
Ms Word , Excel ,Microsoft Power Point, Internet

Leja e vozitjes Kategoria: A,B,C, E dhe “Licenca i vozitësit profesional garues”
Interesimet në aktivitetet Më pëlqejnë sportet aktive dhe ato taktike dhe mundohem të praktikoj,
sportive dhe shoqërore vrapimin dhe notin, futbollin, ping pong etj.
Kohën e lirë kur kam mundësi parapëlqej të merrem me Automobilizëm
dhe marre pajës na garat e automobilizmit, gjithashtu jam adhurues
sporteve veçanërisht skijimit. Kur kam kohe mundohem te kaloj kohën në
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natyrë.

Informata shtesë

Shënime shtesë munde te gjeni ne adresat më poshtë:
http://www.guardian.co.uk/world/2002/jan/03/worlddispatch.euro?commentpage=1,
http://listserv.acsu.buffalo.edu/cgi-bin/wa?A2=ind0112b&L=albanews&D=0&P=44785,
http://www.tol.cz/look/BRR/tolprint.tpl?IdLanguage=1&IdPublication=9&NrIssue=1&NrS
ection=2&NrArticle=2865&ST1=body&ST_T1=brr&ST_AS1=1&ST_max=1,
http://www.aimpress.ch/dyn/pubs/archive/data/200111/11127-006-pubs-pri.htm,
http://www.unmikonline.org/pub/focuskos/dec01/focuskeco1.htm,
http://www.dw-world.de/popups/popup_printcontent/0,,313665,00.html,
http://archives.rezo.net/courrierbalkans.mbox/200201.mbox/%3CMABBJGGOKJCDMGCEDAIFOEEACKAA.cdb@bok.net%3
E,
http://www.aimpress.ch/dyn/pubs/archive/data/200201/20117-003-pubs-pri.htm,
http://www.unmikonline.org/serbian/pub/focuskos/dec01/focuskeco2.htm,
http://www.cep.si/view.php?id=57,
http://www.cep.si/view.php?id=56,
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