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01. РТВ Сантос 
Шетва пшенице у 

„Мркшићевим салашима“ 
01.07.2015. 

Прилог о почетку жетве пшенице у фирми ЗРЕПОК-а ЗЗ „Мркшићеви 
салаши“. У прилогу говоре запослени у Мркшићевим салашима као и 
кооперанти као и директор задруге Војислав Мркшић. 

02. РТВ Сантос 
Откуп пшенице по 

квалитету  
03.07.2015. 

У прилогу се говори о начину откупа пшенице у ЗЗ Мркшићеви салаши.  

03. Лист Зрењанин 

Град Зрењанин и 
Светосавље даривали 

ђаке генерације 
03.07.2015. 

Чланови ЗРЕПОК-а, који су уједно и чланови „Светосавља“ су обезбедили 
књиге и пригодан поклон за 38 најуспешнијих ученика на територији града 
Зрењанина.  

Дарове су припремили Град Зрењанин у Светосавље, док су 
Градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић и члан ЗРЕПОК-а, и 
председник Светосавља Будимир Јовановић честитали најбољим 
ученицима.  

04. Е капија 

Зелено светло за нове 
инвестиције у 

Зрењанину 
07.07.2015. 

Одборници Скупштине града Зрењанина су донели одлуку о отуђењу 
неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Града, чиме су се 
стекли услови за улагања пет инвеститора у нове или проширене 
производне капацитете у зрењанинским индустријским зонама. Један од 
инвеститора је и фирма чланица ЗРЕПОК-а, компанија Гомекс. 

05. РТВ Сантос 
Изложба Ивањских 
венчића у Гомексу 

07.07.2015. 
Испред Гомекс Тотала у Зрењанину обележен Ивањдан.  

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У ЈУЛУ 2015. ГОДИНЕ: 

У јулу месецу  бележимп пбјаве на тему ЗРЕПОК-пвпг Захтева у вези са пбјављиваоем списка ппреских дужника.   

Од чланпва Удружеоа, у јулу месецу издвајамп Мркшићеве салаше са прилпзима п ппчетку жетве пшенице кап и п начину пткупа те 
кулутуре.  

Дпбра сарадоа с немачким партнерима и искуствп, пднпснп пдлични ппслпвни резултати, најбитнија је карактеристика ппслпваоа нпве  
фирме чланице Удружеоа. Нпви члан Удружеоа,  Бприслав Умићевић, са кпмпанијама УМ-ИНГ и Петкус Балкан се сппмиое у изузетнп 

афирмативним прилпзима кап један пд најуспешијих привредника у Србији из пбласти инжеоеринга, кпји има изузетнп успешну сарадоу са 
инпстраним фирмама.  

Преглед медијских објава за месец Јул 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PZipymiE69Q
http://www.youtube.com/watch?v=g8cBxHrXLo0
http://www.youtube.com/watch?v=g8cBxHrXLo0
http://www.listzrenjanin.com/?p=10791
http://www.listzrenjanin.com/?p=10791
http://www.listzrenjanin.com/?p=10791
http://www.ekapija.com/website/sr/page/1188127
https://www.youtube.com/watch?v=XD2SLA_bndI


 

06. Лист Зрењанин 
Сакупљено неколико 

тона чепова 
10.07.2015. 

Гомекс наставља са друштвено одговорним активностима, већ други пут по 
реду предаје велику количину сакупљених чепова у оквиру акције „Чеп за 
хендикеп“ Удружењу параплегичара Баната.   

07. Лист Зрењанин Одмиче жетва пшенице 10.07.2015. 
Војислав Мркшић о жетви пшенице. 

08. Е капија  
Гомекс проширује 

капацитете 
27.07.2015. 

Градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић потписао је данас уговор о 
отуђењу неизграђеног земљишта у јавној својини Града са фирмом 
чланицом Удружења, компанијом "Гомекс". Компанија "Гомекс" куповином 
земљишта заокружује врло значајан стратешки пројекат за почетак 
изградње модерног логистичког и дистрибутивног центра, односно, 
проширивање већ постојећих капацитета. 09.  

10. Данас 

Наставити објављивање 
података о пореским 

дужницима 
29.07.2015. 

ЗРЕПОК се обратио писменим захтевом Градоначелнику и јавности у коме 
тражи да се настави јавно објављивање података о пореским дужницима.   

11. Вечерње новости 

Дужници под велом 
ћутања 

31.07.2015. 

ЗРЕПОК тражи од Пореске управе града Зрењанина да редовно објављује 
списак пореских дужника. Пореска управа града Зрењанина је до сада 
свега два пута поставила списак дужника на сајт Града. 

12. Лист Зрењанин 

13. Лист Зрењанин Зрењанински УМ-ИНГ и 
ПЕТКУС БАЛКАН 

пример како се може и 
треба сарађивати са 

немцима 

31.07.2015. 

Нови члан ЗРЕПОК-а, компанија УМ-ИНГ има изузетно добру сарадњу са 
немачким партнерима. Компаније породице Умићевић баве се 
инжењерингом, израдом и уградњом опреме за уљаре и постројења за 
прераду жита. 

14. Политика 

http://www.listzrenjanin.com/?p=10943
http://www.ekapija.com/website/sr/page/1203512
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/vojvodina/nastaviti_objavljivanje_podataka_o_poreskim_duznicima.41.html?news_id=305610
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/vojvodina/nastaviti_objavljivanje_podataka_o_poreskim_duznicima.41.html?news_id=305610
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/vojvodina/nastaviti_objavljivanje_podataka_o_poreskim_duznicima.41.html?news_id=305610
http://www.listzrenjanin.com/?p=11427


 


