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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 

Emri i NSH-së KB “Besa” Lluzhan  
  
Emiri i 
Ndërmarrjes së 
Re 

Ndërmarrja e Re  Besa Tokë Bujqësore SH.P.K 

  
Vendi   

Podujevë 
  
Businesi  

Agrokulturë 
  
Produktet  

Prodhimi kualitativ i drithërave dhe prodhimeve tjera bujqësore. 
Gjithashtu, ësthë bërë furnizimi i farmerëve me inpute bujqësore, 
shërbime profesionale si dhe iu është mundësuar qasja në kredi.  

Tregu  
Ndërmarrja nuk operon.  

  
Konkurrenca  

Për momentin ka shumë kompani që merren me shërbime të 
ngjashme siq i kishte Ndërmarrja.   
 

  
Punonjësit  

Ndërmarrja aktualisht ka në pushim pa pagesë 10 punëtorë.  
  
Ndërtesat dhe 
toka  

 
Në Ndërmarrjen e Re Besa Tokë Bujqësore SH.P.K do të 
transferohen ndërtesa e administratës si dhe toka bujqësore me 
sipërfaqe përafërsisht prej 537969m² (53 ha 79 ari 69 m²), toka 
bujqësore ka akces në rrugë. 

Detyrimet që do 
të barten 

Në Ndër. e Re do të barten 3 muajt  e fundit të llogarive të 
pagueshme dhe 1 vit i TVSH-së. Detyrimet tjera do të mbeten në 
Ndërmarrje. Vetëm disa detyrime të kufizuara, si dhe kontrata me 
furnizuesit dhe konsumatorët që janë të domosdoshme për 
veprimet në vazhdim e sipër të Ndër. së Re. 
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Information Marian Nieora  
KTA Regional Office Prishtinë 
+381(0) 38 2040 ext. 101 
marian.nieora@eumik.org
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