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Magazinat Publike Suboticë shënuan përvjetorin e 60 viteve të biznesit së suksesshëm në
2021

Subotica, janar 2021- Javna skladišta Subotica (Magazinat Publike Suboticë) shënuan një
ngjarje të rëndësishme - 60 vjet afarizëm të suksesshëm.
Përvoja, profesionalizmi, pozita në afërsi të BE-së, madhësia dhe kapaciteti i hapësirës për
magazinim, infrastruktura e zhvilluar, standardi i zbatuar i cilësisë HACCP, si dhe ekspertiza
e fuqisë punëtore, e kanë bërë këtë kompani një partner të besueshëm, si për
bashkëpunëtorët afarist dhe klientët, ashtu edhe për Drejtorinë Doganore.
“Tashmë 60 vjet, ne jemi sinonim i sigurisë dhe efikasitetit për të gjithë bashkëpunëtorët
tanë. Megjithëse ne po festojmë përvjetorinnë kushte të ndryshuara, planet tona të
biznesit janë shumë ambicioze. Ne kemi hyrë në vitin e ri duke dhuruar produkte për
higjienën personale, ushqim për fëmijë dhe produkte të mishit me vlerë mbi 1,150,000
dinarë për Shtëpinë për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara në Zhvillim "Kolevka" nga Subotica.
Ishte mënyra jonë për të treguar që ne jemi një partner i besueshëm dhe komuniteti në të
cilin veprojmë, por gjithashtu për të treguar gatishmëri për të ndërtuar kushte më të mira
jetese dhe biznesi së bashku me qytetarët e Suboticës. ” thotë Zhelko Beshlliq, Drejtor i JSS
Falë pozitës së vet, madhësisë së hapësirës për magazinim, infrastrukturës së zhvilluar dhe
stafit profesional, “Javna Skladišta Subotica” gjatë 6 dekadave të afarizmit të suksesshëm
eshte bërë simbol i besueshmërisë, cilësisë dhe sigurisë. Përveç kësaj, ai është pronar i
zonës ku ndodhet terminali doganor, ku ndodhet dhe operon një nga zyrat doganore më
efikase në Serbi "C.I. Javna Skladišta Subotica". Kompania nxit bashkëpunim të
shkëlqyeshëm të biznesit me të gjitha subjektet që ndikojnë në biznesin e suksesshëm në
lidhje me importin dhe eksportin e mallrave, veçanërisht me shërbimet fitosanitare, të
inspektimit dhe mbikëqyrjes në zbatimin e rreptë të rregullave ligjore.
Që nga viti 2008, kompania me bazë në Subotica ka qenë pjesë e Nelt Group, një nga
sistemet më të mëdha dhe më të suksesshme të biznesit vendas që operon në 11 tregje në
Evropën Juglindore dhe Afrikë dhe punëson pothuajse 4,000 njerëz.
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