МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У МАЈУ 2014. ГОДИНЕ:
У мају месецу бележимп велики брпј медијских пбјава. Удружеое ЗРЕПОК је ппчеткпм маја кренуп са активнпстима на прпјекту Летое
стручне праксе. Прпмпција прпјекта је пдржана на Техничкпм факултету Михајлп Пупин, скуп је прппраћен пд стране свих лпкалних
нпвинара.
Накпн тпга, Удружеое ЗРЕПОК издалп је Саппштеое за јавнпст у кпм тражи да се ппништи градска пдлука и заустави прпцедура
ппстављаоа сплавпва на Језеру 3 у центру града Зреоанина. Саппштеое је пбјављенп у дневним листпвима Блиц, Пплитика, Данас,
Вечерое Нпвпсти, Дневник кап и у недељнику Лист Зреоанин.
Чланпви удружеоа Зреоанински ппслпвни круг - ЗРЕПОК придружили су се акцији прикупљаоа материјалне ппмпћи за ппправак
ппштина и градпва ппгпђених ппплавама – медији су на кпректан начин пренели и пве инфпрмације.

Преглед медијских објава за месец Мај 2014
Ред
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Медиј
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Данас

2.

Новости

3.

Радио Зрењанин

4.

КТВ

5.

РТВ Сантос

6.

Лист Зрењанин

7.

8.

Наслов

Датум

Непримерени објекти у
центру
05.05.2014.
Негодовања због
постављања сплавова

Промоција пројекта
Летње стручне праксе

07.05.2014.

Летња стручна пракса за
студенте

09.05.2014.

Градска одлука о
локацијама за сплавове
на Бегејској петљи
изазива негодовање
грађана

09.05.2014.

Радио Зрењанин

Лист Зрењанин

Опис активности

Удружење ЗРЕПОК издало је Саопштење за јавност у ком тражи да се
поништи градска одлука и заустави процедура постављања сплавова.
„Сигурни смо да није добро да се објекти за забаву нађу у окружењу које је
замишљено и изграђено за одмор и рекреацију грађана у урбаној средини.
Осим тога, како сва цивилизована друштва воде бригу о здравој и чистој
животној средини, сматрамо недопустивим постављање два нова
потенцијална загађивача“ - истиче председник "Зрепока" Драган Видаковић

Технички факултет „Михајло Пупин” и Удружење привредника
„Зрењанински пословни круг” (ЗРЕПОК) и ове године ће заједнички
организовати летњу стручну праксу за студенте. Пројекат је започет 31.
августа 2010. године потписивањем уговора о пословно-техничкој сарадњи
између ЗРЕПОК- а и Техничког факултета. Циљ је да се студентима
омогући стицање практичног знања радом у предузећима - оснивачима
овог привредног удружења. Студенти су, према споразуму, били обавезни
да ураде пројектни задатак, а на крају су радови представљени пред
стручним жиријем и награђени су аутори најбољих пројеката. На ТФ
Михајло Пупин почетком маја месеца одржана је промоција новог циклуса
пројекта.

Забринутост због најављеног постављања сплавова на језеру изразило је и
пословно Удружење ЗРЕПОК које окупља угледне привреднике из региона.

9.

КТВ

10.

Лист Зрењанин

11.

Блиц

12.

Лист Зрењанин

13.

РТВ Сантос

14.

Лист Зрењанин

15.

КТВ

16.

РТВ

Акција у Огреву

09.05.2014.

'' Огрев '' АД Зрењанин из недеље у недељу организује акцијске продаје у
којима су цене производа веома приступачне. Такође Огрев АД својим
купцима нуди и повољне услове плаћања.

Сеоска слава у Српском
Итебеју

09.05.2014.

Најава сеоске славе у Српском Итебеју. У оквиру славе фирма чланица
ЗРЕПОК-а ЗЗ „Мркшићеви салаши“ отварају новоизграђени мотел.

Зрењанинци против
сплавова на језеру

09.05.2014.

Много обећања и много
одлагања

09.05.2014.

Удружење Зрењанински пословни круг оцењује Непримереном одлуку
градске скупштине којом се на Језеру 3 дозвољава постављање
угоститељских објеката сплавова.
Саобраћајна обилазница која становнике града треба да поштеди буке и
загађења од тешких камиона инвестиција је о којој се прича барем онолико
дуго колико и о фамозној фабрици воде. О томе је недавно било речи и на
скупу чланова „Зрењанинског пословног круга” са представницима медија.
Према речима чланова овог утицајног пословног удружења, било је много
неиспуњених обећања о почетку радова.

Сајам Цвећа испред
Гомекс Тотала

12.05.2014.

Компанија „Гомекс“ приредила је и овог прoлeћа, у сарадњи са
произвођачима и сарадницима, традиционални Сајам цвећа, у суботу, 9.
маја, на платоу испред супермаркета „Тотал“ код насеља Ружа Шулман.
Цветни декор у сунчаном дану привукао је љубитеље украсног растиња, а
било је и доста купаца.
- На сајму су производе понудили самостални произвођачи из Зрењанина и
околине - Цвећара „Даруши”, Расадник „Еден”, фирма „Стоне Арт”,
Удружење жена „Доситеј” и „Царска Башта” из Мужље - каже Недељко
Голушин из маркетинга „Гомекса“ .

У Малој Америци неће
сплавове

13.05.2014.

Након што је уз критике опозиције Предлог о усвајању Плана локација за
постављање плутајућих објеката на ''Језеру 3'' Бегејске петље прошао
скупштинску процедуру, негодовала је Месна заједница Мала Америка и

део грађана који овде станују. То су истакли и на збору грађана који је
организовала ова месна заједница.
Према речима председника Савета Месне заједнице "Мала Америка"
Горана Милинкова, подршка им је стигла од ЗРЕПОК-а, Друштва
архитеката Зрењанина и Еколошког покрета "Панонска зора".
17.

Радио Зрењанин

18.

Лист Зрењанин

19.

Радио Зрењанин

20.

РТВ Сантос

21.

22.

Лист Зрењанин

РТВ сантос

Стицање знања које ће
користити привреди

И Зрењанинци код
Вучића

Акција Солидарности у
Персу маркетима

16.05.2014.

23.05.2014.

20.05.2014.

Удружење „Зрењанински пословни круг“ (ЗРЕПОК) упутило је позив свим
фирмама у окружењу да се укључе у реализацију четвртог циклуса
пројекта „Летње стручне праксе“. Позив је отворен до 20. маја 2014. године.

Међу 200 компанија, чији су представници по основу најзамашнијег
прошлогодишњег пуњења српског буџета позвани у палату „Србија“ на
разговор са премијером Александром Вучићем, било је представника и
неколико зрењанинских фирми. У групи оних који су по основу пореских
обавеза имали уплате у распону од 800 милиона до милијарду динара,
налазе се „Нафтагас технички сервиси“, чије је седиште у Зрењанину,
Индустрија уља „Дијамант“ и компанија „Дрекслмајер“. У скупу пореских
платиша до 400 милиона динара, нашле су се и фирме ЗРЕПОК-а „Гомекс“
и „Млекопродукт“. Директор „Млекопродукта“ мр Живанко Радованчев
пренео нам је утиске са овог састанка привредника са премијером
Вучићем.
Члан ЗРЕПОК-а, Драгољуб Бјелоглав је у оквиру своје компаније „PerSu
маркети“ покренуо акцију да се у периоду од 20. маја до 20. јуна од сваког
рачуна, одвоји по 1 динар за помоћ најугроженијима у поплави. Драгољуб
Бјелоглав очекује да ће уз помоћ потрошача успети да сакупе преко
1.000.000,00 динара - који ће бити уплаћен на рачун за помоћ

најугроженијима.

23.

РТВ Сантос

24.

КТВ

25.

Дневник

26.

Радио Зрењанин

27.

РТВ Сантос

28.

Портал Ја волим
Зрењанин

ББ трејд - Млекара

22.05.2014.

Прилог о производном погону компаније ББ трејд. Представљена млекара
која производи бренд Белкино.

Огрев - Акција

20.12.2013.

'' Огрев '' АД Зрењанин из недеље у недељу организује акцијске продаје у
којима су цене производа веома приступачне. Такође Огрев АД својим
купцима нуди и повољне услове плаћања.

Привредници Баната
помажу поплављенима

30.05.2014.

Чланови удружења Зрењанински пословни круг - ЗРЕПОК придружили су
се акцији прикупљања материјалне помоћи за опоравак општина и градова
погођених поплавама.

Више милионска
новчана и робна помоћ
поплављенима од
стране фирми чланица
ЗРЕПОК-а

30.05.2014.

Чланице пословног удружења “Зрењанински пословни круг – ЗРЕПОК”
прикупиле су вишемилионску новчану помоћ за опоравак општина и
градова који су погођени поплавама у Србији.

29.

Лист Зрењанин

СТОП Сплавовима на
Бегејској петљи

30.05.2014.

30.

КТВ Зрењанин

Огрев

30.05.2014.

Савет Месне заједнице „Мала Америка“ захтева да се по хитном поступку
обустави планирана и одобрена одлука о постављању плутајућих објеката
на „Језеру 3” Бегејске петље у Зрењанину.
Против овакве одлуке, осим становника месне заједнице „Мала Америка“ и
грађана Зрењанина, успротивила се и стручна јавност - Друштво
архитеката Зрењанина, удружење „Зрењанински пословни круг“ и
Еколошки покрет „Панонска зора“ - наводи се у саопштењу радне групе
формиране након збора грађана који је у овој месној заједници одржан у
четвртак.
На редовној „Акцији недеље" Огрева а.д. , у понуди ће се поред осталог
наћи туш кабине, купатилска галантерија, плочице и огревно дрво -најавио је директор стоваришта Огрев, Иван Радин

