У ЈАНУАРУ ИЗДВАЈАМО:

Свечаним, а већ традиционалним коктелом, у хотелу “Војводина” обележено седам година рада Зрењанинског пословног круга. Као и
сваке године, тако и ове, проглашен је пријатељ ЗРЕПОК-а. Ове године то је професор др Борислав Одаџић. На прослави рођенданА је
председник ЗРЕОПОК-а представио резултате рада ове организације, говорио о проблемима са којима се привредници суочавају и
напоменуо шта су најважнији циљеви ЗРЕПОК-а у овој години.

Преглед медијских објава за месец Јануар 2017
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Опис активности
Од 1. јануара на снагу је ступио закон којим је прописано да је чланство у
Привредној комори Србије обавезно. Део привредника тврди да је та
одредба противуставна и кажу да добровољно неће плаћати чланарину. Из
ПКС поручују да ће Скупштина те институције формирати комисију која ће
бити састављена од привредника. Та комисија ће одлучити да ли ће и
какве санкције предузимати против чланова који не испуњавају своју
законску обавезу. Чланство у некој организацији треба да буде
добровољно, а не по сили закона, кажу привредници који не желе да буду
чланови ПКС. Међу њима је и део зрењанинских привредника окупљених у
пословно удружење ЗРЕПОК, као и Асоцијација малих и средњих
предузећа и друге организације. Још пре месец дана тражили су да се
одлука преиспита. Истовремено поднет је и захтев Уставном суду о оцени
уставности одредбе закона која прописује да је чланство у ПКС обавезно.
Свечаним, а већ традиционалним коктелом, у хотелу “Војводина”
обележено седам година рада Зрењанинског пословног круга. Као и сваке
године, тако и ове, проглашен је пријатељ ЗРЕПОК-а. Ове године то је
професор др Борислав Одаџић.
Одаџић је активно учествовао у формирању ИТ кластера, чији је
иницијатор и Зрењанински пословни круг.
У обраћању присутнима, Стева Кочалка, председник ЗРЕПОК-а, говорио је
о ефектима године предузетништва.
– Много више ефекта било би да су предузетницима који почињу посао
смањени порези, па чак и комуналне таксе. Било би делотворније, а
неселективно – истакао је Кочалка.
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Иако се рачуни још своде, прве процене показују да је за већину
привредника из Зрењанина 2016. била лошија пословна година него 2015.
Без обзира што је Влада Србије прошлу годину прогласила годином
предузетништва. Привредници су очекивали олакшице када је реч о
наметима које плаћају држави. Међутим, подршка је дошла у виду
субвенција и крeditа, кажу у ЗРЕПОК-у, организацији која је обележила
седам година постојања. Зрењанински пословни круг ће и у овој години
своје активности усмерити ка томе да овај град постане боље место за
живот и рад.
Огрев - Акција

Отварање
Персу
маркета у Стајћеву

20.01.2017.

Стоваришта Огрев у акцији недеље за своје купце издвајају: купатилску
опрему, керамицке плоцице, грејна тела и још много тога.

23.01.2017.

Свечано је отворен нови ПерСу маркет у Стајићеву, на адреси Неше
Станчића 6. На око 100 м2 продајног простора, нови ПерСу маркет
свакодневно нуди својим потрошачима широк асортиман производа за
породичну куповину, по више него приступачним ценама. Знатижељне
потрошаче је поред бројиних акцијских снижења, дочекао потпуно нов и
модерно уређен ентеријер, са рафовима прилагођеним висини купаца.

Портал
Зрењанински
РТВ Сантос

Додељена повеља
Капетан Миша
Анастасијевић
Бориславу Умићевићу

24.01.2017.

Члан ЗРЕПОК-а, власник зрењанинске фирме “УМ-ИНГ” Борислав
Умићевић је добитник ове престижне награде, овом приликом је проглашен
за најбољег предузетника у региону.

Зрењанински

РТВ Сантос

КТВ

У Народном позоришту “Тоша Јовановић” у Зрењанину, у уторак, 24.
јануара, у 12 часова, додељена су признања “Капетан Миша
Анастасијевић” за регион средњег Баната.Ово, својеврсно оцењивање и
вредновање предузетничког стваралаштва, организује се у оквиру пројекта
“Пут ка врху”, који је настао пре 16 година, а чији су носиоци “Медиа
Инвент”, Универзитет у Новом Саду и Привредна комора Србије.

Чланови
ЗРЕПОК-а
добитници
награде
Личност године
Додела плакета Личност
Године

24.01.2017.

У Изложбеном салону Историјског архива Зрењанин проглашене су
личности године по избору читалаца у оквиру пете акције регионалног
недељника, Листа Зрењанин. Личности су проглашене из седан области, И
то из области политике, привреде, пољопривреде, медија, културе,
просвете И медицине. Чланови ЗРЕПОК-а : Живанко Радованчев, Војислав
Мркшић и Горан Ковачевић су добитници ове награде у области привреде
односно пољопривреде.
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Огрев Акција
Чланови ЗРЕПОК-а су
даровали иконе Светог
Саве преко организације
Светосавље
Ваучери за бесплатну
вожњу – Леп гест фирме
чланице ЗРЕПОК-а, Итаксија

26.01.2017.
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сарадњи са Немцима
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Емисија Napjaink

Плочице, лепак за плочице, фасадни стиропор, антифриз за бетон, брикет
и још много тога у понуди је у новој акцији стоваришта "Огрев".
Поводом обележавања шкoлске славе, председник Светосавља Будимир
Јовановић, уручио је иконе са ликом Светог Саве, Економско - трговинској
школи Јован Трајковић, док је Драган Видаковић уручио иконе
Зрењанинског Гимназији
У жељи да се захвали највернијим корисницима услуга, менаџмент
зрењанинске фирме И-такси је на адресе хиљаду суграђана за Нову годину
послао честитке са поклон календаром и ваучером за бесплатну такси
вожњу. Реч је о несвакидашњем гесту пажње према лојалним клијентима.
Поскупљење такси услуга изазвало је бурне реакције Зрењанинаца, којима
је ова врста превоза, у ситуацији кад градски и међуградски превоз не
функционише најсјајније, битно олакшавала живот. Реакције су, углавном,
негативне.
Члан ЗРЕПОК-а, директор и власник “И - таксија” Драган Видаковић
демантовао је тврдње директора “АС таксија” Брана Бацковића да је “И такси” једно од удружења које је тражило поскупљење такси услуга.
Овде можете прочитати његово Реаговање.
Немачка је наш највећи спољнотрговински партнер, међутим, поред
великих гринфилд инвестиција, постоји и озбиљна сарадња српске и
немачке привреде на микро нивоу.
UM-ING, породична фирма који је пре 12 година, са супругом Љиљаном,
основао познати зрењанински привредник Борислав Умићевић, редак је
пример успешне и равноправне партнерске сарадње наших и немачких
фирми, поготово у машиноградњи и производњи процесне опреме, у чему
су Немци непревазиђени. Борислав Умићевић је члан ЗРЕПОК-а од 2015.
Године.
Гост емисија је била Изабела Киш, секретар ЗРЕПОК-а која је говорила о
ставу ЗРЕПОК-а у вези са обавезним чланством у Комори Србије, о сивој
економији и о привредном амбијенту

