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1. Лист Зрењанин 

Иницијатива ЗРЕПОК-а 
да се ограничи рад 
викендом и празницима 

03.07.2020. 

Чланови Зрењанинског пословног круга (ЗРЕПОК) недавно су предложили 
иницијативу да се недељом и за време државних празника забрани рад 
продавницама мешовите робе и тржних центара. ЗРЕПОК је пошао од 
чињенице да су грађани за време ванредног стања и ригорозних 
ограничења успевали да се снабдевају основним животним намирницама и 
осталим потрепштинама за живот, чак и у ситуацијама када су продавнице 
биле затворене три узастопна дана. 

2. Лист Зрењанин 

Видовданска академија 
у барокној сали Градске 
куће 

03.07.2020. 

На Видовданској академији коју, сада већ традиционално, приређују 
Организација „Светосавље” и Град Зрењанин, уручена су у понедељак, 29. 
јуна, признања ученицима генерације средњих и основних школа Града 
Зрењанина и Општине Житиште. Свечаност је одржана у барокној сали 
Градске куће, а домаћини су били заменик градоначелника Зрењанина 
Саша Сантовац и председник „Светосавља” Драган Видаковић. 

3. Лист Зрењанин 
Дијаманту признања 
потрошача Србије 

03.07.2020. 

Већ десету годину заредом потрошачи из Србије бирали су омиљене 
производе и брендове у оквиру акције „Мој избор”. У конкуренцији је било 
више од 1.000 домаћих производа, а зрењанински „Дијамант” је освојио 
награду „Најомиљенији произвођач”, као и златну плакету за 2020. годину. 

4. Портал ЗРклик 

Отворен реновиран и 
проширен Гомекс-ов 
објекат 

09.07.2020. 
На радост потрошача,  компанија Гомекс  је у четвртак, 9. јула, отворила 
реновирани малопродајни објекат у Вршцу, који поред новог изгледа има и 
више простора. 

5. Новости 

НИЧЕ СПОРТСКИ 
ЦЕНТАР: Крај базена у 
Зрењанину аква-парк 

16.07.2020. 

ПАРЦЕЛА на углу Панчевачке и Улице Марка Орешковића, у 
зрењанинском насељу Ружа Шулман, површине 1.642 квадратна метра, 
намењена изградњи стамбене зграде, продата је по готово невероватној 
цени од 29.965 динара за квадрат, или укупно 49,2 милиона динара. Купац 
је зрењанинска компанија "Керамика Јовановић". 

У ЈУЛУ ИЗДВАЈАМО: 

 

Зреоанински ппслпвни круг – ЗРЕПОК пдлучип се да ппдржи Удружеое грађана „Стпп Кафилерији“ кпје представља све ревплтиране 
Зреоанинце. Тим ппвпдпм пдржана је данас, у Градскпј башти, хитна кпнференција за медије. 

Председник ЗРЕПОК-а Будимир Јпванпвић, ппдсетип је на дугпгпдишои прпблем кпји се ппд хитнп мпра решити и на две гпдине пд 
какп су представници „Прекпна“ и лпкалне сампуправе пбећали да ће прпнаћи решеое. Очекују ппдршку институција и грађана, кап и 

тп да ће се решеое прпблема штп пре изнаћи. Јпванпвић је нагласип да је ЗРЕПОК пд 2018. пдржап некпликп састанака са 
директпрпм „Прекпна“ касније и са градским властима. Састанци су се завршили пбећаоима кпја нису пстварена. 

Преглед медијских објава за месец јул 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.listzrenjanin.com/inicijativa-zrepok-a-da-se-ogranici-rad-vikendom-i-praznicima/
https://www.listzrenjanin.com/vidovdanska-akademija-u-baroknoj-sali-gradske-kuce/
http://www.listzrenjanin.com/dijamantu-priznanja-potrosaca-srbije/
https://www.zrklik.com/2020/07/otvoren-renoviran-i-prosiren-gomex-ov-objekat/
https://www.novosti.rs/srbija/vesti/902640/nice-sportski-centar-kraj-bazena-zrenjaninu-akva-park


6. 

РТВ Сантос 

Највећа протестна 
вожња и исказивање 
незадовољства због 
непријатних мириса 
(ВИДЕО) 

18.07.2020. 

Незадовољни грађани су аутомобилима  направили два круга  поред 
погона „Прекон” уз гласне сирене. Понеки су на ограду качили поруке 
незадовољства „Пакујте кофере“, као и миришљаве јелкице, а неки су своје 
кућно смеће бацали преко ограде. Како нам је рекла Тијана Шијаковић, у 
протеклих неколико дана поднето више од 600 пријава надлежним 
инспекцијама. 

Грађани очекују решење проблема, којима се прикључио и Зрењанински 
пословни круг (ЗРЕПОК), на челу са председником Будимиром 
Јовановићем. 

ЗРЕПОК већ годину ипо дана покушава на пристојан начин, разговорима и 
преговорима са руководством „Прекона“ да дође до решења. Имали смо 
обећања да ће се уградити филтери, да ће се инвестирати 500.000 евра у 
опрему, међутим, ништа до сада није урађено – изјавио је за РТС 
председник ЗРЕПОК-а Будимир Јовановић. 

Лист Зрењанин 

ЗРЕЊАНИНЦИ ПРОТИВ 
НЕПРИЈАТНИХ 
МИРИСА ИЗ 
“ПРЕКОНА”: Не 
одустајемо док се ово не 
реши 19.07.2020. 

РТС 
Јутарњи програм - 
прилог 

7. Портал I love 
Zrenjanin 

Почела продаја 
атрактивног пословног 
простора у „Хармонији“ 
(ВИДЕО) 

19.07.2020. 

Поред 54 стамбене јединице чија је продаја у току, интересовање је 
изазвало приземље овог велелепног објекта предвиђено за пословни 
простор. Будући власници односно закупци локала, имаће и те како 
интерес да своје услуге или производе понуде управо на овој локацији која 
повезује све важне градске правце. 

8. КТВ 
Зрењанинци буком 
против смрада 

20.07.2020. 

И удружење Зрењанински пословни круг пружило је окупљенима подршку у 
борби против мириса из кафилерије јер у овом удружењу сматрају да се 
проблеми у граду морају решавати и да се обећања која је “Прекон” још 
раније давао морају испунити. 

9. 

Портал ЗРклик 

Компанија Гомекс 
отворила још један 
малопродајни објекат 

24.07.2020. 

Своје потрошаче у Бачкој Тополи компанија Гомекс је у петак, 24. јула, 
обрадовала модернијим амбијентом и пријатнијом куповином. 

Објекат је опремљен најновијим расхладним витринама и замрзивачима, 
као и новим магацином, а и пекара је добила нови изглед. Сваког дана у 
понудит ће бити свеже печени пекарски производи. За љубазну и брзу 
услугу брине се 15 запослених. У овом објекту се, уз стандардну понуду, 
налази и одличан избор меса у МАП паковању из нашег Расхладно-
дистрибутивног центра. 

Лист Зрењанин 

„ГОМЕКС“: Отворен 
реновирани објекат у 
Бачкој Тополи 

 
 
 
 
 

Лист Зрењанин 

ЗРЕПОК ПОДРЖАО 
УДРУЖЕНЈЕ ГРАЂАНА 
„СТОП КАФИЛЕРИЈИ“: 
Проблем се мора 
решити што пре 

 
 
 
 
 

Несносан смрад данима се све јаче и јаче шири Градом на Бегеју. Грађани 
не могу мирно да спавају, да се у вечерњим часовима прошетају, деца не 
могу да се играју. Једном речју Зрењанинци не могу да дишу јер погон 

http://rtvsantos.com/vesti/najveca-protestna-voznja-i-iskazivanje-nezadovoljstva-zbog-neprijatnih-mirisa-video/
http://www.listzrenjanin.com/zrenjaninci-protiv-neprijatnih-mirisa-iz-prekona-ne-odustajemo-dok-se-ovo-ne-resi/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/pocela-prodaja-atraktivnog-poslovnog-prostora-u-harmoniji-video/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/pocela-prodaja-atraktivnog-poslovnog-prostora-u-harmoniji-video/
https://www.ktv.rs/2020/07/20/zrenjaninci-bukom-protiv-smrada/
https://www.zrklik.com/2020/07/kompanija-gomex-otvorila-jos-jedan-maloprodajni-objekat-8/
http://www.listzrenjanin.com/gomeks-otvoren-renovirani-objekat-u-backoj-topoli/
https://www.listzrenjanin.com/zrepok-podrzao-udruzenje-stop-kafileriji-problem-se-mora-resiti-sto-pre/


 
 
 
 
 
 
10. 

Данас 

Протест Зрењанинаца 
против кафилерије: 
Потребна хитна реакција 
због смрада 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.07.2020. 

„Прекона“ (Кафилерија) емитује непријатне мирисе. 

Зрењанински пословни круг – ЗРЕПОК одлучио се да подржи Удружење 
грађана „Стоп Кафилерији“ које представља све револтиране Зрењанинце. 
Тим поводом одржана је данас, у Градској башти, хитна конференција за 
медије. 

Председник ЗРЕПОК-а Будимир Јовановић, подсетио је на дугогодишњи 
проблем који се под хитно мора решити и на две године од како су 
представници „Прекона“ и локалне самоуправе обећали да ће пронаћи 
решење. Очекују подршку институција и грађана, као и то да ће се решење 
проблема што пре изнаћи. Јовановић је нагласио да је ЗРЕПОК од 2018. 
одржао неколико састанака са директором „Прекона“ касније и са градским 
властима. Састанци су се завршили обећањима која нису остварена. 

– Саосећамо се, разумемо и сматрамо потпуно оправданим 
незадовољство и револт који исказују грађани Зрењанина, а који је у 
последње време артикулисан кроз активност Удружења „Стоп Кафилерији“. 
Подржавамо настојања и активности поменутог Удружења у правцу 
коначног решења овог проблема и то чинимо и чинићемо како јавном 
подршком, тако и финансијски, правно и на сваки други могући начин који 
проценимо да је примерен, поштујући законе и прописе. Захтевамо хитан 
састанак са градоначелником и градским челницима са само једном тачком 
дневног реда и једним захтевом: Моментално затварање и престанак са 
радом „Прекона“ и његово трајно исељење из Зрењанина, без икаквог 
даљег одлагања – саопштио је Будимир Јовановић у име ЗРЕПОК-а и 
додао да градска власт не ради свој посао како би се проблем решио, а 
грађани и даље трпе несносан смрад који је ових дана кулминирао. 

Представници удружења „Стоп Кафилерији“ захвалили су се на указаној 
подршци и још једном позвали грађане да се прикључе у што већем броју. 
Позив је отворен за све привредне субјекте, компаније, посебно за оне који 
имају хале, погоне и објекте у угроженој зони. Угрожени су и запослени и 
грађани зато је уједињење најважније – поручују у Удружењу које је 
окупило више од 3.000 људи. 

– Ми смо ово покренули као грађани, комшије из истог насеља, јер 

Портал I love 
Zrenjanin 

„Стоп кафилерији“ и 
ЗРЕПОК се обратили 
јавности: Зауставити 
„Прекон“ одмах (ВИДЕО) 

Портал 
Зрењанински 

Удружење ЗРЕПОК 
подржало грађане у 
борби против 
кафилерије „Прекон“ 

РТВ Сантос 

ЗРЕПОК и удружење 
грађана "СТОП 
КАФИЛЕРИЈИ" траже 
обустављање рада 
кафилерије 

Портал ЗРклик 

ЗРЕПОК ће подржати 
удружење грађана 
"СТОП КАФИЛЕРИЈИ" 
до коначног решења 

Pannon TV 

Због јаког смрада 
Зрењанинци траже 
заустављање погона 
„Прекона" 

Портал Vajma 
info  

Nagybecskerek: Azonnali 
megoldást sürgetnek az 
elviselhetetlen bűz miatt 

/ 
Зрењанин: Захтевамо 
хитно решење због 
неподношљивог смрада 

Градски прес 
центар 

Зрењанинци огорчени 
због смрада у ваздуху  

https://www.danas.rs/drustvo/protest-zrenjaninaca-protiv-kafilerije-potrebna-hitna-reakcija-zbog-smrada/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/stop-kafileriji-i-zrepok-se-obratili-javnosti-zaustaviti-prekon-odmah-video/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/stop-kafileriji-i-zrepok-se-obratili-javnosti-zaustaviti-prekon-odmah-video/
https://www.zrenjaninski.com/grad/udruzenje-zrepok-podrzalo-gradjane-u-borbi-protiv-kafilerije-prekon/
https://www.zrenjaninski.com/grad/udruzenje-zrepok-podrzalo-gradjane-u-borbi-protiv-kafilerije-prekon/
https://www.youtube.com/watch?v=udaBHzo1ljw
https://www.zrklik.com/2020/07/zrepok-ce-podrzati-udruzenje-stop-kafileriji-do-konacnog-resenja/
https://pannonrtv.com/rovatok/vesti-na-srpskom/zbog-jakog-smrada-zrenjaninci-traze-zaustavljanje-pogona-prekona
https://m.vajma.info/cikk/vajdasag/25433/Nagybecskerek-Azonnali-megoldast-surgetnek-az-elviselhetetlen-buz-miatt.html
https://m.vajma.info/cikk/vajdasag/25433/Nagybecskerek-Azonnali-megoldast-surgetnek-az-elviselhetetlen-buz-miatt.html
https://gradski.info/zrenjaninci-ogorceni-zbog-smrada-u-vazduhu-da-se-ne-ponovi-nikada-vise-prosla-noc-kada-se-ceo-zrenjanin-gusio-od-smrada-kafilerije/
https://gradski.info/zrenjaninci-ogorceni-zbog-smrada-u-vazduhu-da-se-ne-ponovi-nikada-vise-prosla-noc-kada-se-ceo-zrenjanin-gusio-od-smrada-kafilerije/


 

Magyar Szo 

A hulladékfeldolgozó 
bezárását követelik 

/ 
Они захтевају затварање 
прерађивача отпада 

30.07.2020. 

једноставно нисмо могли да издржимо а Институције Града, Покрајине и 
Републике нису адекватно реаговале на све раније појединачне притужбе 
грађана. Убрзо су нам се прикључили и становници из свих других крајева 
града који су директно угрожени овим смрадом. Придружили су нам се и 
чак и они из делова града који су ретко или нимало погођени. Наше 
Удружење је аполитично, а уједињује нас исти циљ: Хоћемо да дишемо – 
наводе представници Удружења „Стоп Кафилерији“. 

Истичу да су по дефиницији еколошки покрет који може да прерасте у 
егзистенцијални. 

У саопштењу прочитаном на конференцији се поручује да су 
Зрењанинцима угрожена основна људска права, и да проблем није 
субјективне природе већ обухвата неколико хиљада суграђана, као и то да 
ће истрајати у својој намери 

Као решења проблема наводи се пресељење „Прекона“ на другу локацију, 
уградња савремене технологије или је у крајњој мери затворити. 

https://www.magyarszo.rs/hu/4364/vajdasag_nagybecskerek/223904/A-hullad%C3%A9kfeldolgoz%C3%B3-bez%C3%A1r%C3%A1s%C3%A1t-k%C3%B6vetelik.htm

