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Asnjë informacion rreth ndërmarrjes i paraqitur në këto të dhëna nuk është i garantuar. Investitorët e mundshëm 
inkurajohen të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) të kërkojnë dokumentet për ofertim. Ata të cilët 
dëshirojnë të dorëzojnë ofertë duhet të bazohen në hulumtimin e tyre. Investitorët e mundshëm rekomandohen të kryejnë 
hulumtimin e tyre paraprak para se të dorëzojnë ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të dhëna për ndërmarrjen janë 
në dispozicion sipas kushteve të përgjithshme lidhur me dhënien e informatave publikut mbi kandidatët për privatizim dhe 
mund të merren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 

 

  TË DHËNAT  MBI NDËRMARRJEN 
 

   

Emri i NSH Banja e Kllokotit 
  
 Emri i 
Ndërmarrjes së 
re 

 Nder. e Re Banja e Kllokotit -Fabrika e Ujit dhe CO2 SHPK   
 

  
Vendi Komuna e Vitisë / Regjioni i Gjilanit 
  
Veprimtaria 
/Sektori 

Industri ushqimore, ujë mineral 

  
Prodhimet  Banja e Kllokotit Fabrika e Ujit është prodhues i ujit mineral  

 dhe gazit CO2. 
 

  
Tregu Sipas Menaxhmentit të NSH, tregu i ujërave minerale ka një 

potencial të madh të rritjes. Në vitin 2002 në Kosovë janë shitur 
përafërsisht 50 mil. litra ujë mineral. Kjo sasi besohet të jetë rritur 
në 60 mil. litra në vitin 2003 dhe në 68 mil. litra në vitin 2004.  

  
Konkurrenca Konkurrenti kryesor i Ndërmarrjes është prodhuesi i ujit “Heba” 

nga Serbia. Disa prodhues të vegjël janë duke operuar në Kosovë 
dhe në vitin 2004 janë vërejtur disa pika prodhimi të reja në tregun 
e prodhuesve të ujit.   

  
Të punësuarit Banja e Kllokotit-  Fabrika e Ujit tani ka të punësuar 116 punëtorë. 
  
Ndërtesat dhe 
toka 

Banja e Kllokotit- Fabrika e Ujit shtrihet në një sipërfaqe prej 3.35 
hektarësh, ku janë vendosur edhe të gjitha godinat brenda 
rrethojës. Gjithashtu ajo përfshin edhe dy burime të ujit mineral (të 
vendosura në largësi rreth 300 m si dhe 7 km nga Fabrika e Ujit) 
si dhe një godinë të mbushjes së ujit. Të gjitha ndërtesat dhe 
godinat e tjera janë funksionale dhe në gjendje relativisht të mirë.   
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Detyrimet për 
bartje  

Vetëm një pjesë e kufizuar e detyrimeve të kapitalit punues dhe e 
kontratave të furnizuesve/blerësve janë të domosdoshme për 
funksionimin e ndërmarrjes që do të barten në Nder. e Re. 
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