
 
 

   Të dhënat mbi Ndërmarrjen 
 
Emri i NSH  “Banja e Kllokotit” 
 
Emri i Nderm se Re       “Banja e Kllokotit - Fabrika e Ujit” 
  
Vendi   Komuna e Vitise / Regjioni i Gjilanit  
 
Afarizmi  “Banja e Kllokotit” eshte prodhues i ujit mineral dhe i gasit CO2. 
 
Produktet  Uji Mineral dhe Gazi CO2. 
 
Tregu  Tregu i ujit mineral ne Kosove ka nje potencial te madhe te rritjes. Ne vitin 2002 perafersisht 50 

milion litra te ujit mineral jane shitur ne Kosove. Kjo e dhene ka arritur ne 60 milion litra ne vitin 2003, 
nders ne vitin 2004 pritet te arrije ne 68 milion litra.  

 
Konkurenca  Konkurenti kryesor i ndermarjes eshte prodhuesi i ujit mineral nga Serbia “Heba”.  
  
Fuqia Punetore Banja e Kllokotit ka te punesuar 116 veta.  
 
Toka dhe Ndertesat Banja e Kllokotit perfshine nje siperfaqe prej 3.3 hektare. Kjo e dhene perfshine ndertesat dhe 

hapsiren mbrenda rrethojes. Te gjitha ndertesat dhe strukturat e tanishme jane funksionale dhe 
relativisht ne gjendje te mire. Ndermarrja ka ne pronesi edhe dy burime te ujit mineral te vendosura 
ne largesi prej 150m,  perafersisht 7 km nga fabrika.  

 
Mjetet Tjera  Te gjitha mjetet e luajtshme dhe te paluajtshme ne perdorim ne fabriken e ujit mineral te NSH do te 

transferohen ne Nderr. e Re Banja e Kllokotit, duke perfshire fabriken e ujit mineral me te gjitha 
mjetet e saj, ndertesen e prodhimit te gasit CO2 

    si dhe dy burime te ujit me objektet e tyre se bashku me ndertesen administrative.  
 
Detyrimet per Bartje Vetem detyrimet e kapitalit punues te kufizuar si dhe kontratat e furnizuesve/blersve qe jane te 

domosdoshme per funkcionimin e Ndermarjes do te transferohen ne Ndermarjen e Re.  
 
Inform. Financiare Qarkullimi 2002:  € 1.5 mn 

 
Permbledhje  Banja e Kllokotit ka nje reputacion te shkelqyer sa i perket kualitetit dhe shijes se ujit mineral ne 

Kosove. Per me teper shenja e Ndermarjes eshte shume mire e njohur ne pjese te madhe te ish 
Jugoslavise. Edhe pse me nje marketing tanishem te limituar si dhe praktikisht pa eksport 
Ndermarrja ka nje ngritje te kapaciteteve prodhuese. Ndermarja vazhdimisht punon ne limitin e 
kapaciteteve teknike te saj. Cdo investim e sidomos ne fytet e ngushta do te rriste ne mase te madhe 
prodhimin dhe shitjen; aq me teper kur dihet fakti se Ndermarja eshte prodhuese e vetme e gasit 
CO2  ne Kosove.     

 
Informacionet  AKM  Zyra Regjionale Gjilan 
  Markus Althausen  
  +381 (0) 38 504 604 ext 7644 
  malthausen@eumik.org 

 
Dokumentet per   Agjensioni Kosovar I Mirebesimit Tel:  + 381 (0) 38 500 400 ext 1255 
tender Rr:  Ilir Konushevci nr.8  Fax: + 381 (0) 38 248 076 
 (Ish ndërtesa UNCC)  www.kta-kosovo.org  
 38000 Pristinë, Kosovëkta@eumik.org 

 
 
 
Asnjë informatë e paraqitur në këto të dhëna lidhur me Ndërmarrjen e Re nuk është e garantuar. Investorët e mundshëm inkurajohen  që të 
kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) për të kërkuar dokumentet e ofertimit. Ata të cilët dëshirojnë të dorëzojnë ofertat e tyre 
duhet të mbështeten në hulumtimet e tyre vetanake. Investorëve të ardhshëm i’u preferojmë të bëjnë hulumtimet e tyre para se të bëjnë dorëzimin 
e ofertës apo propozimin për tender. Këto të dhëna mbi ndërmarrjet mund të sigurohen bazuar në kushtet e përgjithëshme mbi sigurimin e 
informatave të përgjithshme publike  mbi kandidatët për privatizim, të cilat mund të mirren nga  faqja internetit të AKM-së: http://kta-kosovo.org 

 

mailto:malthausen@eumik.org
http://www.kta-kosovo.org/

	Markus Althausen

