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Empresa Javna skladišta (Armazéns Públicos) de Subotica marca 60 anos de trabalho frutuoso 
2021 – o ano do jubileu 

 
Subotica, janeiro de 2021 – A empresa Javna skladišta (Armazéns Públicos) de Subotica marca neste ano 
um jubileu significativo – 60 anos de trabalho frutuoso. Experiência, profissionalismo, localização nas 
imediações da União Europeia, tamanho e capacidade de armazenamento, infraestrutura desenvolvida, 
implementação do padrão de qualidade HACCP, bem como a competência da força de trabalho, fazem 
desta empresa uma parceira confiável, tanto para parceiros comerciais, como para clientes e a 
Administração Aduaneira. 
 
“Há 60 anos, somos o sinônimo de segurança e eficiência para todos os nossos parceiros. Embora estejamos 
celebrando o jubileu em condições alteradas, nossos planos de negócios são muito ambiciosos. Entramos 
no novo ano doando ao Lar para Crianças com Atraso no Desenvolvimento “Kolevka” de Subotica produtos 
para higiene pessoal, comida para crianças e produtos de carne no valor de mais de 1.150.000 dinares (mais 
de € 9.000). Foi a nossa forma de mostrar que somos uma parceira de confiança para a comunidade em 
que operamos, mas também mostramos disponibilidade para construir melhores condições de vida e 
negócios junto aos cidadãos de Subotica", disse Željko Bešlić (Jelhko Bechlitch), diretor da empresa Javna 
Skladišta de Subotica. 
 
Durante seis décadas, a empresa de logística “Javna skladišta Ltda.” foi líder no fornecimento de serviços 
de despachante, armazenamento e outros serviços de logística na área de Subotica e seus arredores. Além 
disso, a empresa é proprietária da área onde se encontra o terminal aduaneiro, onde se encontra e funciona 
um dos centros aduaneiros mais eficientes da Sérvia “C. I. Javna Skladišta Subotica”. A empresa tem uma 
excelente cooperação comercial com todas as entidades que podem afetar o sucesso dos negócios 
relacionados com a importação e exportação de mercadorias, especialmente com serviços fitossanitários, 
de inspeção e fiscalização na estrita aplicação e implementação das normas legais. 
 
Desde 2008, a empresa sediada em Subotica faz parte do Grupo Nelt, um dos maiores e mais bem-
sucedidos sistemas de negócios domésticos operando em 11 mercados no sudeste da Europa e na África e 
empregando quase 4.000 pessoas. 
 
O Grupo Nelt tem mais de 80 principais clientes de distribuição e mais de 100 clientes de logística. Os 
membros do Grupo Nelt são: Nelt Co, Nelt BiH, Neregelia, Nelt ST, Montenomax C&L, Javna Skladišta 
Subotica, Nelt Angola, Nelt Zambia, Nelt Moçambique, All Balkans Corporation e Nelt KS. 
Também fazem parte da empresa-mãe: Neoplanta, Baby Food Factory, Banim reklame e Čenej (Tcheney) 
Agrar. As 15 empresas em 11 mercados no sudeste da Europa e na África empregam quase 4.000 pessoas. 
 
Para obter mais informações, entre em contato com a agência de relações públicas autorizada, Represent Communications. Pessoa 

de contacto: Dijana Davidović (Davidovitch) +381 63 385 403 dijana.davidovic@represent.rs 

 
 
 
 
 
 
 

 


