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01. 

РТВ 

Милићевић: Задруге су 
незаобилазна карика за 
стабилан и развијен 
аграр 

01.11.2019. 

СРПСКИ ИТЕБЕЈ - Потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић 
изјавио је данас, након обиласка Земљорадничке задруге "Мркшићеви 
салаши" у Српском Итебеју, да је Покрајинска влада препознала потребу 
да тешње сарађује са земљорадничким задругама и да им активно помогне 
разним видовима субвенционисања.  

"Приоритет рада ове Покрајинске владе јесте развој аграра, а ту су задруге 
карика која је незаобилазна ако хоћемо да имамо стабилну и развијену 
пољопривреду", нагласио је Милићевић и подсетио да су земљорадничке 
задруге деценијама биле запостављене и недовољно примећене у овом 
сектору, без икаквих улагања. 

Портал Житиште 
онлајн 

Мркшићеви салаши у 
врху задругарства 

Портал 
Зрењанински 

Потпредседник 
Покрајинске владе 
посетио задругу 
„Мркшићеви салаши“ 

03.11.2019. 

02. РТВ 

Велика хуманитарна 
акција "Топли динар" 05.11.2019. 

Са хуманим циљем да угрожене породице у Војводини добију огрев за 
зиму, компанија "Персу" организовала је велику хуманитарну акцију "Топли 
динар". 

03. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Бојана Дробњак је 
најуспешнији студент 
деветог циклуса „Летње 
стручне праксе“ 

06.11.2019. 

На Техничком факултету Михајло Пупин у Зрењанину уручени су 
сертификати студентима који су учествовали у пројекту ,,Летња стручна 
пракса’’ 

У деветом циклусу учествовало је 19 студената са различитих образовних 
профила, који су у оквиру пројекта имали прилику да примене знања 
стечена у току студија, као и да усвоје нове вештине ради даљег стручног 
усавршавања. Учесници пројекта „Летња стручна пракса“ су овом приликом 
разменили знања и искуства стечена тромесечним радом у локалним 

Портал 
Зрењанински 

Завршена „Летња 
стручна пракса“, 
полазницима уручени 
сертификати 

У НОВЕМБРУ ИЗДВАЈАМО: 

На Техничкпм факултету Михајлп Пупин у Зреоанину уручени су сертификати студентима кпји су учествпвали у прпјекту ,,Летоа 
стручна пракса’’ 

Удружеое „Зреоанински ппслпвни круг“ (ЗРЕПОК) пгласилп се данас ппвпдпм непријатних мириса кпји се већ дуже време шире градпм. 

 

Преглед медијских објава за месец новембар 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/milicevic-zadruge-su-nezaobilazna-karika-za-stabilan-i-razvijen-agrar_1062483.html
https://zitisteonline.com/test-vesti/1537-mrksicevi-salasi-u-vrhu-zadrugarstva
https://zitisteonline.com/test-vesti/1537-mrksicevi-salasi-u-vrhu-zadrugarstva
https://www.zrenjaninski.com/poljoprivreda/potpredsednik-pokrajinske-vlade-posetio-zadrugu-mrksicevi-salasi/
https://www.zrenjaninski.com/poljoprivreda/potpredsednik-pokrajinske-vlade-posetio-zadrugu-mrksicevi-salasi/
https://www.youtube.com/watch?v=4_EsYtsIzoc
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/bojana-drobnjak-je-najuspesniji-student-devetog-ciklusa-letnje-strucne-prakse/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/bojana-drobnjak-je-najuspesniji-student-devetog-ciklusa-letnje-strucne-prakse/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/zavrsena-letnja-strucna-praksa-polaznicima-uruceni-sertifikati/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/zavrsena-letnja-strucna-praksa-polaznicima-uruceni-sertifikati/


КТВ 

Уручени сертификати за 
учеснике пројекта 
,,Летња стручна пракса’’ 

компанијама. 

Поред едукативног, овај пројекат има и такмичарски карактер, а као 
најбољи студент ове године истакла се Бојана Дробњак, која је своју праксу 
радила у компанији „Керамика Јовановић“. Бојана Дробњак је освојила 
стипендију од ЗРЕПОК-а у вредности од 120.000 динара. 

До сада је у пројекту Летње стручне праксе, учествовало близу 150 
студената. Од тога, по нашим сазнањима 70 % студената има пословни 
ангажман, и ми сматрамо да је томе у великој мери допринело то што су 
преко овог програма студенти стекли знање и искуство које им је помогло у 
проналажењу посла. 

РТВ Сантос 

Додељени сертификати 
учесницима деветог 
циклуса “Летње стручне 
праксе” 

Лист Зрењанин 

УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ 
„ЛЕТЊЕ СТРУЧНЕ 
ПРАКСЕ”: Бојана 
Дробњак најуспешнија 

04. Портал ЗРклик 

Компанија Гомекс 
отворила још један 
објекат 

08.11.2019. 
Почетак ове јесени компанија Гомекс је обележила са неколико нових 
објеката. Последњи у овом јесењем низу отворен је у петак, 08. новембра, 
у Сонти. То је 183 објекат у Гомексовом систему, а други објекат у Сонти. 

05. 

Портал Наше 
место 

ПерСу маркети почели 
поделу огрева за 100 
породица из нашег 
комшилука 

11.11.2019. ПерСу маркети су од сваке Ваше куповине, обављене у периоду од 01. 
октобра до 31. октобра, донирали по 1 динар и на тај начин успели да 
прикупе преко милион и по динара за набавку огрева за 100 најугроженијих 
породица. 

Реч је о породицама које живе у 80 насељених места широм Војводине, а у 
којима послује ова компанија. 

Подела огрева породицама, почела је у петак 01. новембра и увелико је у 
току, како би хладне јесење дане који нам предстоје, дочекали спремно. 

Портал I love 
Zrenjanin 

ПерСу маркети почели 
поделу огрева за 100 
породица из нашег 
комшилука 

12.11.2019. 

Портал 
Зрењанински 

ТОПЛИ ДИНАР: ПерСу 
маркети обезбедили 
огрев за стотину 
породица (Фото) 

06. Дневник 

Спој привреде и 
образовања на „Летњој 
стручној пракси“ у 
Зрењанину 

12.11.2019. 
ЗРЕЊАНИН: Подела сертификата и свечано проглашење победника 
деветог циклуса акције „Летња стручна пракса“ приређено је у 
просторијама Техничког факултета „Михајло Пупин“. 

07. Портал Плус 
онлајн 

“Играј без граница” 13.11.2019. 
Компанија “Гомекс“, Град Пирот и Спортски центар Пирот Вас позивају на 
Међународни сценско – уметнички фестивал “Играј без граница“. 

https://www.ktv.rs/2019/11/06/uruceni-sertifikati-za-ucesnike-projekta-letnja-strucna-praksa/
http://rtvsantos.com/vesti/dodeljeni-sertifikati-ucesnicima-devetog-ciklusa-letnje-strucne-prakse/
http://www.listzrenjanin.com/urucene-nagrade-letn%D1%98e-strucne-prakse-bojana-drobnjak-najuspesnija/
https://www.zrklik.com/2019/11/kompanija-gomex-otvorila-jos-jedan-objekat/
https://www.nasemesto.rs/2019/11/11/persu-marketi-poceli-podelu-ogreva-za-100-porodica-iz-naseg-komsiluka/
https://www.nasemesto.rs/2019/11/11/persu-marketi-poceli-podelu-ogreva-za-100-porodica-iz-naseg-komsiluka/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/topli-dinar-persu-marketi-2019/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/topli-dinar-persu-marketi-2019/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/topli-dinar-persu-marketi-obezbedili-ogrev-za-stotinu-porodica-foto/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/topli-dinar-persu-marketi-obezbedili-ogrev-za-stotinu-porodica-foto/
https://www.dnevnik.rs/vojvodina/spoj-privrede-i-obrazovana-na-letnoj-strucnoj-praksi-u-zrenaninu-12-11-2019
http://www.plusonline.rs/igraj-bez-granica/
http://www.plusonline.rs/igraj-bez-granica/


08. Портал Вести 

ПерСу маркети почели 
поделу огрева за 100 
породица из комшилука 

14.11.2019. 

ПерСу маркети су од сваке куповине, обављене у периоду од 1. октобра до 
31. октобра, донирали по 1 динар и на тај начин успели да прикупе преко 
милион и по динара за набавку огрева за 100 најугроженијих породица. Реч 
је о породицама које живе у 80 насељених места широм Војводине, а у 
којима послује ова компанија. 

09. КТВ 

Акција бесплатне 
контроле здравља у 
Гомексовом 
супермаркету „Тотал’’ 

14.11.2019. 
У Гомексовом супермаркету „Тотал’’ одржана је акција бесплатне контроле 
здравља поводом Светског дана борбе против дијабетеса. 

10. 

Портал 
Зрењанински 

ЗРЕПОК се огласио 
поводом непријатних 
мириса који се шире 
градом 

14.11.2019. 

Удружење „Зрењанински пословни круг“ (ЗРЕПОК) огласило се данас 
поводом непријатних мириса који се већ дуже време шире градом. 

Председник ЗРЕПОК-а Драгољуб Бјелоглав је у саопштењу за јавност 
навео да је Зрењанин препознатљив по привреди и по привлачењу страних 
и домаћих инвестиција, а да се у протеклом периоду често спомиње и 
туризам као потенцијал града и региона. Бјелоглав подсећа и да је Град 
Зрењанин више пута награђиван од стране еминентних институција као 
одлично место за инвестирање, пословање и живот. 

– Међутим, та признања и награде становницима ништа не значе уколико 
немају здраву животну средину. ЗРЕПОК дели мишљење великог дела 
јавности о неприхватљивости ситуације у Зрењанину у вези са непријатним 
мирисом који се неретко шири из правца кафилерије. Грађани се с правом 
жале на неподношљиве мирисе који им онемогућавају нормалан живот. 
Оправдано постављају питање у којој мери наведени процеси загађују 
животну средину, то јест да ли могу изазвати трајне последице по здравље 
– наводи Бјелоглав. 

Портал 
Војводина инфо 

Непријатни мириси се 
шире Зрењанином – Ево 
због чега! 

15.11.2019. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Бјелоглав: Грађани се с 
правом жале на 
неподношљиве мирисе у 
граду 

11. Лист Зрењанин 

ЗАСЕДАЛО ГРАДСКО 
ВЕЋЕ ЗРЕЊАНИНА: 
Прибавља се локација 
за пречистач отпадних 
вода 

19.11.2019. 

На подручју Града Зрењанина у раздобљу од јануара до краја септембра, 
убрано је 12 милијарди и 249 милиона и 175.954 динара јавних прихода, 
што је за 5,2 одсто више у односу на исти период прошле године. Од тог 
новца у буџет града се слило 3 милијарде и 96,3 милиона динара, што је за 
8,44 одсто више него у истом периоду прошле године. Удео прихода града 
је у јавним приходима већи је за 0,6 одсто него 2018. године. 

Занимљиву ставку чине и добровољни трансфери буџету града: од 
„Телекома“ 200.000 динара – за реализацију „Песничке штафете“ и од 
ЗРЕПОК-а 45.700 динара за уређење дечјих вртића на Багљашу. 

https://www.vesti.rs/Dinar/PerSu-marketi-poceli-podelu-ogreva-za-100-porodica-iz-komsiluka.html
https://www.ktv.rs/2019/11/14/akcija-besplatne-kontrole-zdravlja-u-gomexovom-supermarketu-total/
https://www.zrenjaninski.com/grad/zrepok-se-oglasio-povodom-neprijatnih-mirisa-koji-se-sire-gradom/
https://www.zrenjaninski.com/grad/zrepok-se-oglasio-povodom-neprijatnih-mirisa-koji-se-sire-gradom/
https://vojvodinainfo.rs/neprijatni-mirisi-se-sire-zrenjaninom-evo-zbog-cega/
https://vojvodinainfo.rs/neprijatni-mirisi-se-sire-zrenjaninom-evo-zbog-cega/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/bjeloglav-gradjani-se-s-pravom-zale-na-nepodnosljive-mirise-u-gradu/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/bjeloglav-gradjani-se-s-pravom-zale-na-nepodnosljive-mirise-u-gradu/
http://www.listzrenjanin.com/zasedalo-gradsko-vece-zrenjanina-pribavlja-se-lokacija-za-precistac-otpadnih-voda/


 

12. 

Портал 
Зрењанински 

ДИЈАМАНТ 
НАГРАЂУЈЕ: Приче које 
ће вас дирнути и 
насмејати (Видео) 

23.11.2019. 

Сваки кувар бележи састојке и кораке, понекад и прилику за коју се јела 
спремају. Али, рецепти који из њих настају нису само упутства која треба 
испратити, већ много више од тога. 

Бакино тесто заувек значи неизмерну љубав, а мамина кремпита има укус 
повратка кући. Како је често немогуће да ставимо сва осећања у рецепт, 
„Дијамант“ је одлучио да забележи неизговорена значења наше кухиње и 
прикупи их на једном месту. 

Блиц 

КАДА ЉУБАВ УМЕША 
ПРСТЕ У КУХИЊИ 
Дијамантов конкурс 
прича које ће вас 
дирнути и насмејати 

25.11.2019. 

13. Портал Вести 

Донаторско вече за 
НУРДОР, прикупљено 
1.3 милиона динара 

25.11.2019. 

Друго Гала донаторско вече за Национално удружење родитеља деце 
оболеле од рака (НУРДОР) одржано је у петак, 22. новембра, у хотелу 
"Војводина" у Зрењанину, а донатор и стратешки партнер била је компанија 
Гомекс. 

https://www.zrenjaninski.com/akcije/dijamant-nagradjuje-price-koje-ce-vas-dirnuti-i-nasmejati-video/
https://www.zrenjaninski.com/akcije/dijamant-nagradjuje-price-koje-ce-vas-dirnuti-i-nasmejati-video/
https://www.blic.rs/slobodno-vreme/kada-ljubav-umesa-prste-u-kuhinji-dijamantov-konkurs-prica-koje-ce-vas-dirnuti-i/nlc8js4
https://www.vesti.rs/Zrenjanin/Zrenjanin-Donatorsko-vece-za-NURDOR-prikupljeno-1-3-miliona-dinara.html

