МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У ЈУЛУ 2016. ГОДИНЕ
У јулу издвајамо Саопштење ЗРЕПОК-а:
Новац којим располаже Локална самоуправа је новац грађана. Привреда и грађани пуне буџет Града кроз порезе, разне таксе и
надокнаде. Институције власти су одговорне за трошење буџетских средстава, оне одлучују у име грађана о расподели
средстава за различите намене, и због тога грађани очекују од њих да воде рачуна о приоритетима. Привредници и грађани су
и те како заинтересовани где одлази њихов новац из буџета. Прочитајте Саопштење у целости Развој није приоритет

Преглед медијских објава за месец Јул 2016
01.
Лист Зрењанин

Живанко Радованчев –
Прелевмани, недовољна
заштита произвођача и
прерађивача млека

01.07.2016.

02.

Лист Зрењанин

Живанко Радованчев о
прелевманима за Млеко

08.07.2016.

03.

КТВ Зрењанин

Стовариште Огрев

04.

08.07.2016.

Представљање продајног асортимана у Огреву.

Мркшићеви салаши
Комбајн џин

12.07.2016.

Представљање најсавременијег комбајна на пољима Мркшићевих салаша.

Гомекс отворио нови
објекат у Сремској
Митровици

16.07.2016.

Продајна мрежа компаније ГОМЕКС од петка, 15. јула, богатија је за два
нова објекта. Своје прве потрошаче дочекале су трговине “Липа” у
Сремској Митровици и “Стара Детелинара” у Новом Саду.

КТВ Зрењанин

Стовариште Огрев

20.07.2016.

У овонедељној акцији стовариша Огрев која ће трајати од 22. До 29. Јула
можете пронаћи велики озбор плочица, туш кабина, блокова за зидање,
осб плоче, кровне фолије И још много тога по најповољнијим ценама.

Градски радио
Зрењанин

Валор – Нова пића у
продаји

23.07.2016.

Од недавно у продајној мрежи фирме чланице ЗРЕПОК-а - "Валора"
можете пронаћи воду са голије која носи назив "ХитНо1". Пакује се у боце
од 2 и 6 литара, а може бити газирана или не. Такође у понуди су и "ЦОЛА"
и "ОРАНГЕ" сокови код којих је база природна изворска вода са Голије.

КТВ Зрењанин

05.

РТВ Сантос

06.

Портал
Зрењанински

07.

08.

09.

Влада Србије je продужила важење заштитних такси, такозваних
прелевмана за увоз млека и млечних производа (до краја годинe). Мада се
страховало да Влада одуговлачи са одлуком јер постоје назнаке из ЕУ да
би, ако прелевмани на млеко опстану, Брисел могао привремено да
забрани увоз српског сезонског воћа, до тога није дошло. Магистар
Живанко Радовачев, члан ЗРЕПОК-а, директор „Млекопродукта” одазвао
се молби да прокоментарише јучерашњу одлуку Владе и како ће се она
одразити на стање у домаћем сточарству и индустрији прераде млека. Задовољан сам спремношћу надлежних да чују наше проблеме, да настоје
да помогну домаћем сточарству и спасу га пропасти. Само захваљујући
томе у Србији успевамо како тако да преживимо последице европске кризе
тржних вишкова млека.

Стовариште огрев

Градски радио
Зрењанин

10.

Градски радио
Зрењанин

Ум – Инг извози звање

24.07.2016.

11.

Градски радио
Зрењанин

Развој није приоритет

26.07.2016.

12.

РТВ

Портал
Зрењанински
13.

Вечерње
новости,
Политика, Лист
Зрењанин

Zrenjaninski privrednici:
Lokalni ekonomski razvoj
nije prioritet vlasti

ЗРЕПОК-Умањена
средства за локални
економски развој

26.07.2016.

26.07.2016.

Зрењанинска породична фирма УМ-ИНГ, која се, између осталог, бави
производњом опреме за уљарску индустрију, ускоро започиње врло велик
посао са Бугарским партнером, а ради се о изградњи рафинерије уља у
овој суседној држави. Борислав Умићевић, власник УМ-ИНГ-а каже да се
уствари ради о извозу знања.

Новац којим располаже Локална самоуправа је новац грађана. Привреда и
грађани пуне буџет Града кроз порезе, разне таксе и надокнаде.
Институције власти су одговорне за трошење буџетских средстава, оне
одлучују у име грађана о расподели средстава за различите намене, и због
тога грађани очекују од њих да воде рачуна о приоритетима. Привредници
и грађани су и те како заинтересовани где одлази њихов новац из буџета.
Одлука о првом ребалансу буџета града Зрењанина за 2016. годину је
исказала волју владајуће већине да локални економски развој није
приоритет. Овакав ребаланс буџета не оставлја доволјно средстава за
озбилјне пројекте локалног економског развоја. Самим тим, организације
које прате реализацију пројеката из ове области неће имати много
активности у 2016. години. – Стоји у Саопштењу ЗРЕПОК-а

14.

РТВ , Данас

Троше више пара на
манифестације него на
развој града

15.

РТВ Сантос

Поскупљење меса
Мркшићеви салаши

27.07.2016.

Прилог у Мркшићевим салашима.

16.

РТВ Сантос

Агросат – Гост Живанко
Радованчев

28.07.2016.

Гост пољопривредне
Радованчев.

17.

Градски радио
Зрењанин

Супер квиз

30.07.2016.

емисије

Агросат,

члан

ЗРЕПОК-а

Живанко

Велики дечији квиз "СуПерсу"- који организује Културни центар Зрењанина
завршен је маја ове године. Најуспешнијим учесницима је донео вредне
награде, у виду путовања. Трећепласирана и другопласирана екипа већ су
биле на дестинацијама: Петроланд и Аква-парк Јагодина. У наредних
неколико редова преносимо утиске менторки такмичарских екипа.

