МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У АПРИЛУ 2016. ГОДИНЕ
У априлу месецу издвајамо :
•

Зрењанински пословни круг” је у циљу унапређења услова живота грађана Средњобанатског управног округа и подизања свести о
значају зелених површина и животне средине, подржао пројекте организација са територије Средњобанатског управног округа,
који подстичу укључивање грађана у уређење и озелењавање јавних површина.

•

Започело је шести циклус пројекта „Летња стручна пракса“, који се спроводи од 2010. године заједно са Техничким факултетом
„Михајло Пупин“ и уз подршку Града Зрењанина.

•

Министарка пољопривреде и заштите животне средине Србије Снежана Богосављевић Бошковић посетила је фирму чланицу
ЗРЕПОК-а "Млекопродукт" у Зрењанину, предузеће које је захваљујући помоћи тог министарства успело да део својих производа
пласира и на руско тржиште.

Преглед медијских објава за месец Април 2016
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Опис активности

21. рођендан компаније
Гомекс

06.04.2016.

Двадесет једну годину рада и постојања, компанија Гомекс традиционално
је обележила 1. априла у Народном позоришту „Тоша Јовановић“ у
Зрењанину и Позоришном клубу Зелено звоно. Позиву да се управи и
запосленима придруже на прослави овог значајног датума, одазвали су се
гости из света предузетништва, привреде, јавних служби, локалне
самоуправе, покрајинских и републичких секретаријата и министарстава,
представници медијских кућа.

Стовариште Огрев

08.04.2016.

Огрев АД из недеље у недељу организује снижења у својим продајним
објектима. На линку прилог о недељној акцији у априлу месецу.

Непотребне
административне
обавезе

10.04.2016.

06.

Портал
Зрењанински

07.

РТВ Сантос

Садња дрвећа у ОШ
Његош

11.04.2016.

08.

Лист Зрењанин

Нови циклус летње
стручне праксе

12.04.2016.

Начине, рокове и обавезу чувања пословне документације предузећа у
Србији регулише чак 13 закона. Иако је Скупштина Србије у оквиру сече
прописа укинула на десетине непотребних административних обавеза
предузећа, и оно што је преостало умногоме загорчава живот привредника
и предузетника.
У оквиру акције „Да се лакше дише“ Зрењанински пословни круг је у
сарадњи са ОШ Петар Петровић Његош посадио различите врсте дрвећа и
жбуња у дворишту школе.
Удружење „Зрењанински пословни круг“ (ЗРЕПОК) започело је шести
циклус пројекта „Летња стручна пракса“, који се спроводи од 2010. године
заједно са Техничким факултетом „Михајло Пупин“ и уз подршку Града

Зрењанина. Од прошле године партнер је и Унија послодаваца Зрењанина.
09.

Портал
Зрењанински

10.

Вечерње новости

11.

Стипендија најбољем
практиканту

14.04.2016.

Удружење ЗРЕПОК започело је шести циклус пројекта „Летња стручна
пракса“.

14.04.2016.

Фирма чланица Удружења „Мркшићеви салаши“ послује у Српском Итебеју,
захваљујући томе што фирма запошљава локално становништво млади не
одлазе из тог места, али МЗ Српски Итебеј нема довољну подршку
општине којој припада.. погледајте више о проблемима итебејаца у
прилогу.

15.04.2016

Министарка пољопривреде и заштите животне средине Србије Снежана
Богосављевић Бошковић посетила је фирму чланицу ЗРЕПОК-а
"Млекопродукт" у Зрењанину, предузеће које је захваљујући помоћи тог
министарства успело да део својих производа пласира и на руско тржиште.

Дневник

12.

РТВ Сантос

13.

РТВ Сантос

14.

РТВ

15.

Бета

Мркшићеви салаши у
Српском Итебеју

Министарка
пољопривреде посетила
Млекопродукт

16.

Портал
Зрењанински

Гомекс отворио прву
радњу у Панчеву

15.04.2016.

17.

Лист Зрењанин

Без заштитних такси пропаст

15.04.2016.

18.

Портал инфо КГ

Бесплатно 3Д
пројектовање купатила –
Керамика Јовановић

18.04.2016.

Први малопродајни објекат компаније Гомекс у Панчеву отворен је у петак,
15. априла, на адреси Димитрија Туцовића број 7 и послује под именом
"Панчево Центар". Овај објекат Гомекс-а у граду на обалама Тамиша
простире се на површини са готово 300 м2 продајног простора, и сваког
дана потрошачи могу да уживају у понуди и куповини преко 4000
различитих артикала.
Српска млекарска индустрија на муци – члан ЗРЕПОК-а, Живанко
Радованчев, директор Млекопродукта, млекаре у већинском власништву
француске групације „Савенција“ верује да ће републичка Влада, као и до
сада, благовремено реаговати и продужити заштиту домаће млекарске
индустрије.
Највећи продајни салон керамике и опреме за купатило у Србији, компаније
“Керамика Јовановић'' из Зрењанина, који се налази на ауто-путу
Крагујевац-Баточина, у Жировници, обележава годишњицу успешног
пословања. Због тога је компанија одлучила да купцима, који су
препознали квалитет, елеганцију и поузданост коју пружа “Керамика
Јовановић“, узврати указано поверење.

19.

20.

21.

РТС

Лист Зрењанин

21.04.2016.

Подршка нашим
млекарима и млечном
говедарству

21.04.2016.

КТВ

22.

РТВ Сантос

23.

РТВ Сантос

24.

Чекајући укидање
прелевмана, млекари
смањују производњу

КТВ

ЗРЕПОК – Дан планете
Земље

22.04.2016.

Гомекс – Корпа
солидарности

25.04.2016.

Иако је прошле године у средњем Банату забележен пораст броја говеда
за 13, а млечних крава за осам одсто, произвођачи млека са неизвесношћу
очекују укидање државних прелевмана на увоз млека и млечних производа
из Европске уније. Кажу, квалитетом могу да буду конкурентни, али не и
ценом. У зрењанинском "Млекопродукту" кажу да, на пример, сир
произведен код њих кошта три и по, а стране компаније нам га нуде по
један и по евро за килограм. Укидање прелевмана изазвало би ланчану
реакцију." Истог момента 'Млекопродукт' ће престати са откупом на 60
одсто у 25 села Средњобанатског округа", каже директор "Млекопродукта"
у Зрењанину Живанко Радованчев.
Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства и Влада Србије
у целини, подржава опстанак и развој домаћег млечног говедарства. Поред
подстицајних мера од седам динара по литру квалитетног млека и 25
хиљада динара по набављеном млечном грлу, захваљујући договорима са
тамошњим званичницима, омогућен је и бесцарински извоз српских сирева
за Русију – изјавила је министарка Снежана Богосављевић Бошковић
приликом посете „Млекопродукту”, крајем протекле недеље.
Она се похвално изразила о политици фирме домаћина према
произвођачима млека и истакла „Млекопродукт” као један од добрих
примера приватизације у прехрамбеној индустрији.
Зрењанински пословни круг” је у циљу унапређења услова живота грађана
Средњобанатског управног округа и подизања свести о значају зелених
површина и животне средине, подржао пројекте организација са територије
Средњобанатског управног округа, који подстичу укључивање грађана у
уређење и озелењавање јавних површина. Реализовани пројекти су
одабрани на основу јавног позива на који се пријавило 14 организација, док
је за реализацију одобрених пројеката издвојено је укупно 240,000.00
динара – саопштили су из „ЗРЕПОК”-а.
Циљ програма овог Пословног удружења је повећање пошумљености
Средњобанатског округа као и обезбеђивање квалитетније животне
средине за грађане. Слоган програма је „Да се лакше дише”.
Традиционална "Корпа солидарности" организована је по десети пут у
суботу, 23. априла у објекту Гомекс "Тотал" у Зрењанину. Ову хуману
акцију и овог пута заједничким снагама организовала је компанија Гомекс у
сарадњи са Ротаракт клубом из Зрењанина. Производи који су прикупљени
током акције намењени су социјално угроженим породицама са територије
Града Зрењанина које школују највећи број деце. Хуманитарна акција
"Корпа солидарности" организује се два пута годишње у сарадњи са

25.

26.

Портал Ја волим
Зрењанин
Портал Ја волим
Зрењанин

27.

РТВ Сантос

28.

КТВ

29.

30

Гомекс – Чеп за
хендикеп

26.04.2016.

РТВ Сантос

31.

Портал
зрењанински.рс
КТВ

32.

КТВ

33.

зрењанинским Ротаракт клубом, током прoлeћа и пред новогодишње
празнике у објекту "Тотал" у Зрењанину.

Лист Зрењанин

Компанија "Гомекс" у оквиру подршке акцији Удружења "Чеп за хендикеп"
донирала је 2,4 тоне пластичних чепова. Ова количина пластичне масе
биће довољна за куповину двоја половних инвалидских колица која ово
удружење набавља својим члановима и онима којима је то најпотребније.
Компанија „Гомекс“ на разне начине током последње две године подржава
и активно учествује у раду овог удружења, прикупљањем пластичних
чепова и затварача или анимацијом и упознавањем грађана како би јој се
активно прикључили.
На овај начин Удружење "Чеп за хендикеп" је током четири године акције
успело да набави 40 ортопедских помагала у која спадају лакоактивна,
неуролошка колица, гусенице за степенице, штаке, ходалице и друго

Унија послодаваца Србије – послодавци Зрењанина организовали су
четврту годишњу седницу Скупштине. Чланови ЗРЕПОК-а су
присуствовали скупу и изнели своје предлоге за побољшање привредног
амбијента.

Скупштина УПС –
Послодавци Зрењанина

28.04.2016.

Стовариште Огрев

28.04.2016.

Недељна акција у Огреву. Погледајте у прилогу

28.04.2016.

У оквиру обележавања Дана планете Земље, 22. априла, „Зрењанински
пословни круг” („ЗРЕПОК”) је саопштио јавности да је у сарадњи са
партнерима током марта и априла месеца, успешно реализовао седам
пројеката из области заштите животне средине.

ЗРЕПОК подсетио на
Дан планете Земље

