
Muaji Kategoria           Përshkrimi i aktivitetit Vendi/Qyteti
Periudha e 

parashikuar

MAJ
Aktivitet terreni-

Përfundim punimesh

Banesat me kosto të ulët-
Përfundojnë punimet për 
ndërtimin e objektit të banimit 

8-katësh me 40 apartamente 
me kosto të ulët me strukturë 

1+1 dhe 2+1 në lagjen 16 në 
Fier. 

FIER JAVA IV

Aktivitet terreni-
Inagurim projektesh             

Në ndihmë të familjeve në 
nevojë-Bashkëpunojmë me 

Bashkinë Durrës për ndërtimin 
e një objekti banimi 6-

katësh+1 kat nëntokë në 
rrugën "Stefan Kaçulini" për 
të sistemuar me strehim 30 
familje. 

DURRËS JAVA I



Aktivitet terreni-
Përfundim punimesh

Banesat me kosto të ulët-
Përfundojnë punimet për 
ndërtimin e objektit të banimit 
8-katësh me 35 apartamente 

me kosto të ulët me strukturë 
1+1 dhe 2+1 në lagjen 

"Çlirimi" në Berat. 

BERATI JAVA II

Aktivitet terreni-

Përfundim punimesh

Përfundon ndërtimi i objektit 

të banimit 8-katësh me 38 
apartamenteve me kosto të 

ulët me strukturë 2+1 dhe 1+1 

në lagjen "Gafur Muça" në 
Lushnje. 

LUSHNJE JAVA III

Aktivitet terreni-

Inagurim projektesh

Efiçienca e energjisë-

Inagurojmë së bashku me 
Bashkinë Korçë nisjen e 
ndërtimit të dy objekteve 

banimi me 74 apartamenteve 

në total me kosto të ulët dhe 
efiçiencë energjie. Godina e 
parë e banimit është 6-katëshe 
me 18 apartamente  me 
strukturë 2+1, ndërsa godina e 

dytëështë 8-katëshe dhe 

përbëhet nga 56 apartamente 
me strukturë 2+1 dhe 1+1

KORÇË JAVA IV

QERSHOR



Aktivitet terreni-
Përfundim punimesh

Përfundojnë punimet për 

ndërtimin e objektit të banimit 
8-katësh me 35 apartamente 

me kosto të ulët me strukturë 
1+1 dhe 2+1 në rrugën 
"Hajdar Blloshmi" në 

Librazhd. 

LIBRAZHD JAVA I

Aktivitet terreni-
Përfundim punimesh

Mëso për të punuar, puno 
për tu strehuar-Inagurojmë 
fillimin e investimit për 

ndërtimin e një blloku 

banesash me kosto të ulët dhe 
efiçiencë energji me 2 kate për 

strehimin e 24 apartamenteve 
lagjen "Pylli i 
Gështenjave".Ky projekt 

organizohet në  bashkëpunimit 
me Bashkinë Pukë dhe 
Drejtorinë Rajonale Lëvizëse 

të Formimit Profesional Publik 

PUKË JAVA II

KORRIK






