МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У ЈУНУ 2015. ГОДИНЕ:
У јуну месецу издвајамо два догађаја у суорганизацији ЗРЕПОК-а.
Почетком јуна месеца у Градској кући одржана је панел дискусија на тему Пословни амбијент на локалу – Улога и значај пословног савета.
Акценат је био на унапређењу пословног амбијента на локалу и представљању добрих примера из праксе. ЗРЕПОК је узео активно учешће у овој
панел дискусији.
Удруживање се исплати и једино на такав начин се могу добити конкретни крeдити, може се постићи смањење трошкова пословања а све то
води повећању ефикасности, повећању новостворене вредности и нето добити, на крају и повећању броја запослених, истакнуто је на скупу
послодавца који је организовала Унија послодаваца Србије - Послодавци Зрењанина уз помоћ удружења Зрењанински пословни круг.

Преглед медијских објава за месец Јун 2015
Ред
број

01.

02.

Медиј

Лист Зрењанин

РТВ Сантос

Наслов

Срце Шумадије –
одскочна даска за
регион

Панел дискусија –
Формирање пословног
савета

Датум

Опис активности
Будимир Јовановић, члан ЗРЕПОК-а, и власник групације „Јовановић“ о
великој инвестицији у Крагујевцу, одсуству државне подршке извизницима
и улози предузетника у економском опоравку земље.

05.06.2015.

05.06.2015.

Његова компанија је отворила недавно Продајни центар у околини
Крагујевца, тренутно највећи продајни салон керамике и опреме за
купатило у Србији.
У организацији Града Зрењанина и Националне алијансе за локални
економски развој у Градској кући одржана је панел дискусија на тему
Пословни амбијент на локалу – Улога и значај пословног савета. Акценат је
био на унапређењу пословног амбијента на локалу и представљању
добрих примера из праксе. ЗРЕПОК је узео активно учешће у овој панел
дискусији.
Маријан Ристичевић, Председник Републичког одбора за пољопривреду у
Млекопродукту.

03.

04.

Лист Зрењанин,
Радио Зрењанин

Лист Зрењанин

Млеко „кипи“ на све
стране

Како унапредити
пословну климу у
региону

12.06.2015.

12.06.2015.

Дошао сам да пружим подршку менаџменту „Млекопродукта“ на свему што
је учинио у протеклих пет месеци на очувању сировинске основе, односно,
произвођача млека. То у Србији није урадила ниједна млекара, зато смо се
суочили са ситуацијом да млеко „кипи”на све стране – рекао је Маријан
Ристичевић, председник Одбора за пољопривреду Скупштине Србије који
је протеклог петка обишао погоне зрењанинске млекаре.
Зрењанину је нужан Пословни савет, али сарадња која је већ
успостављена захваљујући ЗРЕПОКУ-а свакако је за пример - сматра
Виoleта Јовановић, извршна директорка НАЛЕД-а

05.

Да би добиле потврду од Националне алијансе за локални економски
развој (НАЛЕД) да су унапредиле привредни амбијент, локалне
самоуправе широм државе морају, између осталог, да успоставе
јединствени систем за издавање грађевинских дозвола, креирају стратегију
развоја и оснују Пословни савет.Неопходност формирања Пословног
савета као саветодавног тела које би омогућило комуникацију између
градске власти и привредника довела је представнике НАЛЕД-а прошлог
петка у Градску кућу где је организована панел дискусија.

РТВ Сантос

Маријан Ристичевић, Председник Републичког одбора за пољопривреду у
Млекопродукту.

05.

РТВ Сантос,
Радио Зрењанин

06.

Радио Зрењанин,
Лист Зрењанин

07.

08.

09.

Млекопродукт

12.06.2015.

Покрет „Нови оптимизам“
представљени у Темишвару
Културни караван :
Бицикл и Брод као
амблеми Баната

12.06.2015.

Портал Ја волим
Зрењанин

Клиф ФМ

Радио Зрењанин,
КТВ

Дошао сам да пружим подршку менаџменту „Млекопродукта“ на свему што
је учинио у протеклих пет месеци на очувању сировинске основе, односно,
произвођача млека. То у Србији није урадила ниједна млекара, зато смо се
суочили са ситуацијом да млеко „кипи”на све стране – рекао је Маријан
Ристичевић, председник Одбора за пољопривреду Скупштине Србије који
је протеклог петка обишао погоне зрењанинске млекаре.

У част роде – Европска
титула

15.06.2015.

и

пројекат

„Препоручено

из

Војводине“

Важан део програма на тргу била је гастрономска презентација фирме
чланице ЗРЕПОК-а, „Мркшићевих салаша“, коју је овог пута заступао
лично власник Војислав Мркшић, а на тргу су презентовани и сувенири
„Лала и Соса“ штампарије Дигинет.
Фирма ЗРЕПОК-а, компанија Гомекс је подржала занимљиву
манифестацију, у селу Тараш у околини Зрењанина, која је посвећена
птици селици, мочварици - роди. У част беле роде, која се у Банату,
богатом мочварним ритовима одомаћила, село Тараш са 40 парова ове
велике птице селице понело је назив "Европско село рода 2015", а титулу
су у суботу, 13. јуна уручили представници немачке фондације за заштиту
природе "ЕуроНатур". Тим поводом, ово питомо село било је домаћин прве
културно-туристичке манифестације "Дани тарашких рода", уз целодневно
одржавање низа програма, укључујући и званично уручење титуле.
Програм манифестације био је посвећен деци и њиховим активностима, а

теме дечјег програма биле су река Тиса и роде.

13.

14.

15.

Лист Зрењанин

Понуда најпре локалним
ратарима

Лист Зрењанин

Бејби фест уз подршку
Гомекса

19.06.2015.

Пројектни тим, пословни
савет и заједнички
наступ

19.06.2015.

Локална привреда и
градска управа

19.06.2015.

Удружени послодавци –
бољи резултати

19.06.2015.

Нови Гомекс у Новом
Саду

26.06.2015.

Видовданска академија

29.06.2015.

Лист Данас

16.

Лист Зрењанин

17.

Зрењанински

18.

19.

Лист Зрењанин

РТВ Сантос

19.06.2015.

Члан ЗРЕПОК-а Војислав Мркшић о издавању у закуп и продаји државног
пољопривредног земљишта. Земљорадничка задруга из Српског Итебеја
„Мркшићеви салаши”, упркос бројним отежавајућим околностима, постиже
добре пословне резултате. Пратећи европске трендове унапређује
ефикасност рада и повећава ангажовање становика локалне заједнице.
Тренутно запошљава близу 300 младих људи и чини максималне напоре
да их мотивише како би се образовали и напредовали на пословном али и
на приватном плану.
Канцеларија за младе из Новог Кнежевца, уз подршку Гомекса
организовали су други по реду „Бејби фест“. Овај јединствени фестивал
одржан је 10. Јуна на градском тргу у Новом Кнежевцу.

Удруживање се исплати и једино на такав начин се могу добити конкретни
крeдити, може се постићи смањење трошкова пословања а све то води
повећању ефикасности, повећању новостворене вредности и нето добити,
на крају и повећању броја запослених, истакнуто је на скупу послодавца
који је организовала Унија послодаваца Србије - Послодавци Зрењанина уз
помоћ удружења Зрењанински пословни круг.

Компанија Гомекс, повећала је број малопродајних објеката отварањем
суперете „Европа “ у Новом Саду.
У сали Народног позоришта "Тоша Јовановић" одржана је Видовданска
академија, коју су приредили организација "Светосавље" и Град Зрењанин,
а централни део свечаности представљало је уручење награда за 38

20.

КТВ

21.

Радио Зрењанин

ученика генерације у свим зрењанинским основним и средњим школама.
Најбоље међу најбољима посебно су наградили "Светосавље" и Град
Зрењанин, а на постигнутим резултатима честитали су им градоначелник
Зрењанина Чедомир Јањић и председник организације "Светосавље"
Будимир Јовановић, који је уједно и члан ИО ЗРЕПОК-а.

