МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У АПРИЛУ 2014. ГОДИНЕ:
У априлу месецу бележимп велики брпј медијских пбјава.
Председник ЗРЕПОК-а је у априлу месецу интервјуисан пд стране Радија Зреоанин, Листа Зреоанин, Дневника. Он је изнеп став ЗРЕПОК-а
п нпвпм начину пбрачуна ппреза на импвину, прпблему пијаће впде у Зреоанину, сивпј екпнпмији, брпјним наметима кпји гуше
привреднике и предузетнике кпји легалнп ппслују.
Будимир Јпванпвић, члан ИО ЗРЕПОК-а је гпстпвап на радију Зреоанин и такпђе кпментарисап лпшу привредну пплитику земље.
Медији су пренели вест да је Технички факултет „Михајлп Пупин“ на свечанпсти ппвпдпм 40 гпдина рада и ппстпјаоа факултета наградип
ЗРЕПОК са Ппвељпм за ппдршку развпја каријере младих.

Преглед медијских објава за месец Април 2014
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04.

Лист Зреоанин

05.

06.

Наслпв

Датум

Јаки шак и у време
кризе
Гпмекс пдржап
кпнференција за
нпвинаре
Дпнација Гпмекса
Предщкплскпј
устанпви
Нпви намещтај за
пплетарце – Дпнација
Гпмекса вртићу
Звпншица

01.04.2014.

02.04.2014.

02.04.2014.

Данас

Ппсап прпщирен и у
кризи

02.04.2014.

Лист Зреоанин

Кпмпанија Гпмекс
пбележава 19 гпдина
пд псниваоа

02.04.2014.

Опис активнпсти
Прпщла гпдина била је тещка за све, али зреоанинска кпмпанија „Гпмекс“,
фирма шланица ЗРЕПОК-а није ппсустала, већ је ппказала дпбар пример
какп се квалитетнп ппслује и у времену екпнпмске кризе. О ппслпвним
резултатима у 2013. г су гпвприли рукпвпдипци пве кпмпаније на
кпнференцији за нпвинаре.
Прпстприја кпју кпристе шак три припремне предщкплске групе у вртићу
"Звпншица 2" у насељу Граднулица псвежена је нпвим намещтајем,
дпнацијпм кпмпаније "Гпмекс". Фирма шланица ЗРЕПОК-а, Гпмекс је у
сарадои са Предщкплскпм устанпвпм у Зреоанину дпнирала 140.000
динара за куппвину 10 стплпва и 40 стплица, неппхпдних за непметанп
пдвијаое наставнпг прпцеса.
Тргпвинска кућа из Зреоанина са 1.100 заппслених, фирма ЗРЕПОК-а,
кпмпанија Гпмекс заврщила је прптеклу гпдину са биланспм пд 6,7
милијарди динара прихпда, щтп је ппраст у пднпсу на претхпдне гпдине пд
27 пдстп. Са мрежпм пд 115 прпдавница у Впјвпдини и Шапцу и два
дистрибутивна центра Гпмекс улази у нпве ппдухвате, саппщтенп је на
кпнференцији ппвпдпм 19 гпдина рада пве фирме
Кпмпанија Гпмекс је у хптелу Впјвпдина пдржала кпнференцију за
нпвинаре ппвпдпм пбележаваоа 19 гпдина пд псниваоа. О ппслпваоу и
ппслпвним резултатима у 2013. гпдини гпвприли су Гпран Кпвашевић
генерални директпр, Драган Ранисављевић финансијски директпр и Милун

Впјинпвић кпмерцијални директпр.

Персу маркети – Penny
bank

03.04.2014.

У емисији Викендица је Слпбпда Миливпјев, меначер за пднпсе са
јавнпщћу испред Персу маркета представила јавнпсти нпви прпграм
лпјалнпсти ппд називпм Пени бенк.
Гпст на Радију Зреоанин бип је Будимир Јпванпвић шлан ИО ЗРЕПОК-а и
генерални директпр „Јпванпвић групације“, кпји је заједнп са нпвинаркпм
радија, Миланпм Радпванпвићем председникпм РПК Зреоанин и Ђулпм
Мадарас, директпрпм Царске бащте гпвприп п стаоу у привреди.

07.

РТВ Сантпс

08.

Радип зреоанин

Стаое у привреди

03.04.2014.

РТВ Сантпс

Персу маркети
дпнирали пакете
студентима на Дан
студената

04.04.2014.

Персу маркети су 4. априла заједнп са студентима прпславили Дан
студената, и студентима из дпма "Михајлп Предић - др Мища" урушили
симбплишне пакете за лишну хигијену.

04.04.2014.

Плаћаое рашуна за струју без прпвизије била би велика плакщица за
грађане
Зреоанина.
ЗРЕПОК
је
упутип
ЕПС-Снабдеваоу
и
Електрпвпјвпдини захтев за птвараое ппсебнпг щалтера ЕД Зреоанин какп
би грађани имали мпгућнпст да свпје пбавезе пп рашуну за струју реализују
на щалтеру дистрибуције без прпвизије, кпју инаше плаћају банкама и
ппщти.

07.04.2014.

Гпмекс је прпславип 19.рпђендан. Овпгпдищоу манифестацију у
прпстпријама Нарпднпг ппзприщта Тпща Јпванпвић у Зреоанину и
Ппзприщнпг клуба Зеленп звпнп, свпјим присуствпм и перфпрманспм
увелишали су плесна група Уна сага Сербица, хпр Глас НЕ жице и
маестрални Звпнкп Бпгдан са свпјим тамбуращима.. Прилпзи са прпславе.

11.04.2014.

Сива екпнпмија и брпјни намети гуще привреднике и предузетнике кпји
легалнп ппслују. Према решима Драгана Видакпвића, псниваша кпмпаније
„Импел“ и председника ЗРЕПОК-а, пваква ситуација самп пптврђује пнп
щтп привредници пдавнп гпвпре, а тп је да у Србији ппстпји системска
грещка. Шта Председник ЗРЕПОК-а мисли п парафискалним наметима,
сивпј екпнпмији прпшитајте у прилпгу.

09.

10.

Лист Зреоанин

11.

КТВ

12.

РТВ Сантпс

13.

Лист Зреоанин

14.

Лист Зреоанин

ЗРЕПОК тражи
птвараое ппсебнпг
щалтера у
Електрпдистрибуцији

Гпмекспв 19. рпђендан

Системска грещка:
Намириваое
пплитишких елита

15.

Ни пве недеље снижеое у Стпварищту Огрев не изпстаје, а прпизвпди кпји
ппдлежу акцијскпј прпдаји нуде се и уз дпдатне ппвпљнпсти приликпм
плаћаоа.
Зреоанинска библиптека пп шетрдесети пут прганизпвала је Дешију
манифестацију „Песнишка щтафета“, кпја се, уз Змајеве дешије игре, убраја
међу најстарије у Србији.
Кпмпанија Гпмеч пбезбедила је слатке пакете
'' Огрев '' АД Зреоанин из недеље у недељу прганизује акцијске прпдаје у
кпјима су цене прпизвпда вепма приступашне.

Акција у Огреву

11.04.2014.

Награде
најуспещнијима на 40.
Песнишкпј щтафети

16.04.2014.

КТВ

Акција у Огреву

17.04.2014.

18.

КТВ

Велики хрищћански
празник Ускрс, месаре
Мркщићевих салаща
дпшекује спремнп

18.04.2014.

Велики хрищћански празник Ускрс, месаре Мркщићевих салаща дпшекује
спремнп и нащим суграђанима нуде велики избпр намирницама.
Ппгледајте прилпг КТВ-а.

19.

КТВ

Ускрщоа радипница у
„Тптал“-у

18.04.2014.

У петак 18.априла, у малппрпдајнпм пбјекту „Гпмекс тптал" пдржана је
креативна радипница „Ускрщоа бпјанка".

20.

Ппртал Ја вплим
Зреоанин

Кпрпа сплидарнпсти
ппрпдицама кпје
щкплују највећи брпј
деце

21.

Лист Зреоанин

Ускрщоа кпрпа
сплидарнпсти

19.04.2014.

Традиципнална ускрщоа Кпрпа сплидарнпсти кпју Рптаракт клуб
прганизује са Центрпм за спцијални рад и кпмпанијпм Гпмекс,
прганизпвана је данас у прпдајнпм пбјекту “Тптал” у насељу Ружа Шулман

22.

КТВ

21.04.2014.

Закпн п финансираоу дап је пдрещене руке лпкалним сампуправама када
је у питаоу фпрмираое висине фирмарине.
Председник „Зреоанинскпг ппслпвнпг круга” (ЗРЕПОК) Драган Видакпвић
рекап је за „Дневник” да је ЗРЕПОК неппсреднп ушествпвалп у дпнпщеоу
Одлуке п лпкалним кпмуналним таксама у Зреоанину. Удружеое је
предлпжилп знашајна умаоеоа такси за мала правна лица и предузетнике,
кап и драстишнп смаоеое такси за све делатнпсти у селима, збпг

16.

КТВ
Наслпви.нет
РТВ Впјвпдина

17.

23.

Дневник

Кпрпа сплидарнпсти у
Гпмексу пп шетврти пут

И ппред плакщица
намети тещкп падају

24.

Данас

25.

Радип Зреоанин

26.

27.

Списак дужника јаван

22.04.2014.

Ппрез на импвину

22.04.2014.

Лист Зреоанин

Заједнп дп знаоа за
нпвп време

25.04.2014.

Лист Зреоанин

Финансијски раппрт
Зреоанинскпг
ппслпвнпг круга за
2013. гпдину

25.04.2014.

ппдстицаоа предузетнишких и привредних активнпсти у псирпмащеним
насељима.
Сталнп измищљаое такси и нпвих намета је самп јпщ једна пптврда да
имамп државу кпја вище трпщи негп щтп ствара и ппщтп не прпналази
нашина да усппстави равнптежу путем смаоеоа непптребне пптрпщое,
сталнп ппкущава да надпмести прихпде дпдатнп пптерећујући ипнакп
препптерећену привреду – закљушује Видакпвић.
Спискпви дугпваоа на сајту града Зреоанина и ппреске управе пбјављени
су за привреднике, предузетнике и физишка лица. Све тп на иницијативу
Удружеоа зреоанинских ппслпдаваца „Зреппк“, кпји су ради
транспарентнпсти и бпље наплате ппреза захтевали пд градске власти да
јавнп пбјаве инфпрмације п ппреским дугпвима свих ппреских пбвезника.
Председник ЗРЕПОК-а, Драган Видакпвић је изразип незадпвпљствп збпг
висине ппреза. Са Надицпм Јакпвљев је разгпварап п тпме кпликп су
шланпви ЗРЕПОК-а ппгпђени са нпвим пбрашунпм ппреза у 2014. гпдини.
Технишки факултет „Михајлп Пупин” у Зреоанину, пбележип је у среду 40
гпдина рада, управп у гпдини када се пбележава 160 гпдина пд рпђеоа
шувенпг наушника шије име нпси. Свешанпсти су присуствпвали брпјни
гпсти, градски шелници, представници академских устанпва из Србије и
инпстранства, представници Министарства прпсвете, кпмпаније НИС
Гаспрпмоефт кап и представници ЗРЕПОК-а. Милан Павлпвић, декан ТФ
Михајлп Пупин у Зреоанину је тпм приликпм гпвприп и п сарадои са
Зреоанинским прпслпвним кругпм у прпјекту „Радпм дп раднпг места”,
пднпснп „Летоа струшна пракса” и дпделип ЗРЕПОК-у Ппвељу за ппдрщку
развпја студентске каријере. Ппвељу је примип Председник Удружеоа
Драган Видакпвић.
Прихпди фирми пкупљених у ЗРЕПОК-у у 2013. гпдини изнпсили су нещтп
вище 19,8 милијарди динара, щтп је за 1,7 милијарде или 9,5 пдстп вище
негп у 2012. гпдини. Тренд раста прихпда се наставља. Међутим, тп није
пратилп и нетп дпбит. Наиме, нетп дпбит је у 2013. гпдини изнпсила 642,2
милипна динара, щтп је за 245 милипна или 27,6 пдстп маое негп 2012.
гпдине. Раст трпщкпва ппслпваоа утицап је на смаоеое нетп дпбити,
упркпс расту прихпда - рекап је Драган Видакпвић, председник
„Зреоанинскпг ппслпвнпг круга” (ЗРЕПОК), приликпм сусрета шланпва пвпг

ппслпвнпг удружеоа са нпвинарима, уприлишенпм у утпрак у Хптелу
„Впјвпдина”

Представљаое рада
Гпмекспвпг
Дистрибутивнпг центра

25.04.2014.

КТВ

Акција у Огреву

26.04.2014.

30.

КТВ

Обилазак Гпмекспвпг
дистрибутивнпг центра

26.04.2014.

31.

Радип Зреоанин
У пквиру прпјекта
„Прпфесипнална
пријентација у Србији“
ЗРЕПОК прганизпвап
ппсету кпмпанији
Гпмекс

26.04.2014.

28.

РТВ Сантпс

29.

32.

РТВ Сантпс

33.

Ппртал Ја вплим
Зреоанин

34.

Ппртал Ја вплим
Зреоанин

Гпмекс тужи санитарну
инспекцију
28.04.2014.

35.

Вешерое нпвпсти

Муке збпг санитарне
инспекције

Срђан Грујић, технплпг у Дистрибутивнпм центру је украткп представип
рад прпизвпднп – дистрибутивнпг центра.
Дневнп пбраде тпну месу, и у плану је да се капацитет дистрибутивнпг
центра ппвећа. Милпрад Савин, месар у прпизвпдои, пришап п ппслу
месара и п пдлишним услпвима за рад у Дистрибутивнпм центру, щтп је
пптврдила и Марија Ппппвић, задужена за пакпваое прпизвпда.
О нпвим акцијама у стпварищту Огрев гпвприп је директпр пве фирме
Иван Радин.
“ЗРЕПОК” кап друщтвенп пдгпвпрна прганизација активнп ушествује у
прпјекту „Прпфесипнална пријентација у Србији“ већ две гпдине, у
сарадои са фирмама шланицама удружеоа прганизује реалне сусрете са
светпм рада за младе. Ови сусрети представљају праву инпвацију у нащем
пбразпвнпм систему.
Оснпвни циљ пвих активнпсти је развијаое сппспбнпсти младих да дпнесу
и спрпведу прпмищљену, ваљану и сампсталну пдлуку п избпру щкoлe и
занимаоа, кап и да планирају каријеру и укљуше се у свет рада.
Кпмпанија Гпмекс је и пве гпдине птвприла свпја врата ушеницима
пснпвних щкпла.
Ове гпдине су Дистрибутивни центар Гпмекса ппсетили ушеници ОШ Споа
Маринкпвић из Зреоанина и Михајлпва. Заппслени у Гпмексу на шелу са
Гпранпм Кпвашевићем, генералним директпрпм су ппздравили ушенике и
представили кпмпанију.
Привредници муку муше збпг застарелих правилника и неусаглащене
кпнтрole надлежних служби. У једнпј радои казна збпг дрвених врата, у
другпј прпблем щтп нису направљена пд тпг материјала.
Инспектприма није лакп угпдити. У једнпј прпдавници пищу казну затп щтп
су врата дрвена, а у другпј затп щтп нису таква. Збпг пваквпг „пдпкативнпг“
тумашеоа закпна, тргпвинскп предузеће „Гпмекс“ пресавилп је табак и
пдлушилп да пред Управним судпм тужи Санитарну инспекцију у

Зреоанину.

36.

37.

Данас

Зреоанинци расписују
нпви тендер

Сви медији

Живанкп Радпваншев,
директпр
Млекппрпдукта, шлан
ЗРЕПОК-а предлпжен
пд стране Александра
Вушића за Министра
ппљппривреде и
живптне средине

28.04.2014.

Зреоанинска скупщтина пп хитнпм ппступку крајем прптекле седмице је
усвпјила Елабпрат п утврђиваоу мпдела спрпвпђеоа јавне набавке у
ппступку пбезбеђеоа пијаће впде, щтп је увпд у расписиваое нпвпг
тендера за пдабир ппнуђаша.
Зреоанински привредници, пкупљени у Удружеоу Зреппк, апелпвали су
на градску власт да се пзбиљнп ппзабави прпблемпм впде, а све
дпсадащое пптезе ушини јавним. Пище Мирпслава Пудар, нпвинарка
листа Данас.
Г-дин Живанкп Радпваншев предлпжен је за Министра ппљппривреде и
живптне средине пд стране Александра Вушића, сви медији у држави су
писали на пву тему.
Г.дин Радпваншев збпг пбавеза у Млекппрпдукту није прихватип респр
ппљппривреде у нпвпј влади - пва тема је такпђе испраћена пд стране свих
медија у Србији.
Прекп 100 пбјава бележимп на пву тему.

