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ДИПЛОМУ ЗАСЛУЖНОГ ГРАЂАНИНА ГРАДА КРАЉЕВА за 2017.
годину Скупштина града Краљева доделила је РАНКУ СОЧАНЦУ,
директору Nelt CO d.o.o., за привредне резултате и подршку спортистима и
младим талентима.
Ранко Сочанац је током дугогодишњег рада постигао изузетне успехе
у привреди који су од великог значаја и представљају трајну вредност за
град Краљево. Почео је од компаније Нелт која се бави трговином и
велепродајом, а која је данас активна у региону и присутна и на тржишту
Африке. Има више од 3.000 запослених, 100 принципала, 900 возила,
115.000 м2 пословног и магацинског простора, и годишњи промет већи од
400 млиона евра. Данас је једна од најзначајнијих приватних компанија у
Србији. Постала је лидер у области дистрибуције, логистичких услуга и
трејд маркетинга на тржишту Србије и региона, која сарађује са светски
познатим фирмама.
Годинама већ ради на повезивању са високообразовним установама
у земљама у којима послује како би студенте припремили за улазак у
пословни свет и почетак каријере. Подржава младе у области уметности,
науке, нових технологија. Пружа подршку академцима Факултета музичке
уметности у Београду.
Пружила је огромну помоћ граду приликом земљотреса о поплава. И
тако до унедоглед, што се тиче списка учињеног у граду Краљеву, а и
шире.
Директор и власник ове компаније Ранко Сочанац је најзаслужнији за
помоћ коју компанија пружа.
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На основу члана 26. тачка 25. Статута града Краљева („Службени лист
града Краљева“, број 15/13-пречишћен текст), члана 10. и 11. Одлуке о
признањима и наградама града Краљева („Службени лист града Краљева“,
број 10/17),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5.октобра 2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНОГ ГРАЂАНИНА
ГРАДА КРАЉЕВА
ЗА 2017. ГОДИНУ РАНКУ СОЧАНЦУ
Члан 1.
Диплома заслужног грађанина града Краљева за 2017. годину,
додељује се Ранку Сочанцу, директору Nelt CO d.o.o, за привредне
резултате и подршку спортистима и младим талентима.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном листу града Крaљева“.
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