
 

 

 

 

Ред 
број 

Медиј Наслов Датум  
Опис активности 

 

01. Лист Зрењанин 

Информационе 
технологије доносе 
радна места  

02.12.2016. 

Члан ЗРЕПОК-а, Будимир Јовановић о стратегији за развој града.  
Како би се наш Зрењанин убрзано развијао, потребно је одредити 
стратешке циљеве и употребити све расположиве ресурсе да би они били 
реализовани. По њему важно је завршити обилазницу око Зрењанина, 
изградити фабрику воде, унапредити стање саобраћајница али исто тако је 
важно привући компаније – нове инвеститоре који запошљавају 
високообразовани кадар.  

02. КТВ 

Отварање продајног 
објекта у Мужљи - 
Гомекс 

02.12.2016. 

Компанија Гомекс је свечаним пресецањем врпце отворила реновиран 
малопродајни објекат у Мужљи, а отварању је поред директора ове 
компаније Горана Ковачевића, присуствоаво И градоначелник Чедомир 
Јањић. 

03. РТВ Сантос 

Десети рођендан Гомекс 
Тотала 

05.12.2016. 

Компанија Гомекс обележила је јубиларних 10 година постојања 
малопродајног објекта Гомекс Тотал у Зрењанину. 
Супермаркет је тог дана својим потрошачима понудио бројне артикле по 
"тотално" ниским ценама "раме уз раме" са оним производима који су на 
нашим редовним акцијама. 

04. КТВ 

05. 
Лист Зрењанин 

06. Дневни лист 
ДАНАС 

Чланство у ПКС биће 
бесплатно за већину 
чланова 

06.12.2016. 

Реформа коморског система Србије подразумева, између осталог, и 
обавезно чланство за све привреднике, а законска одредба која то 
прописује ступа на снагу 1. јануара 2017.  
Управа та обавезност је, уз чланарину, изазвала највеће негодовање 
привредника, који сугеришу да чланство буде на добровољној бази. И 
Удружење привредника Зрепок придружило се захтевима привредника који 
траже да чланарина не буде обавезна, уз предлоге да се привреди понуде 
тржишне услуге 

У ДЕЦЕМБРУ ИЗДВАЈАМО: 

Реформа коморског система Србије подразумева, између осталог, и обавезно чланство за све привреднике, а законска одредба која то 
прописује ступа на снагу 1. јануара 2017.  Управo та обавезност је, уз чланарину, изазвала највеће негодовање привредника, који сугеришу 
да чланство буде на добровољној бази. И Удружење привредника ЗРЕПОК придружило се захтевима привредника који траже да чланарина 
не буде обавезна, уз предлоге да се привреди понуде тржишне услуге. Крај 2016. Године упамтићемо по започетој борби пртоив обавезног 
чланства у Привредној комори Србије. 
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https://www.youtube.com/watch?v=bpIL0ckeglY
https://www.youtube.com/watch?v=bpIL0ckeglY
https://www.youtube.com/watch?v=bpIL0ckeglY
https://www.youtube.com/watch?v=-OzFP476YMc
https://www.youtube.com/watch?v=-OzFP476YMc
https://www.youtube.com/watch?v=7AxMt0P2MEM
http://www.danas.rs/ekonomija.4.html?news_id=333811&title=%C4%8Clanstvo+u+PKS+bi%C4%87e+besplatno+za+ve%C4%87inu+kompanija
http://www.danas.rs/ekonomija.4.html?news_id=333811&title=%C4%8Clanstvo+u+PKS+bi%C4%87e+besplatno+za+ve%C4%87inu+kompanija
http://www.danas.rs/ekonomija.4.html?news_id=333811&title=%C4%8Clanstvo+u+PKS+bi%C4%87e+besplatno+za+ve%C4%87inu+kompanija


07. КТВ Стовариште Огрев 08.12.2016. 

Фирма чланица ЗРЕПОК-а, Стовариште Огрев припремило је акцију 
недеље током које по веома повољним ценама можете купити плочице 
прве класе, стаклене призме, антифриз за бетон, бродски под, огревно 
дрво, брикет, пелет, угаљ и још много тога. 

08. РТВ Сантос 
Мркшићеви салаши у 
Агросату 

10.12.2016. 
Директорка Мркшићевих Салаша, гостовала у емисији Агросат на Сантосу. 
Говорила је о капацитетима Мркшићевих салаша.  

09. Портал 
Зрењанински  

Комора је парадржавна 
институција 

14.12.2016. 

Привредна комора Србије парадржавна је институција и без обзира на 
последице које ћемо евентуално сносити, нећемо бити чланови, нити ћемо 
плаћати коморски допринос. Привредна комора, оваква каква је сада, не 
заступа наше интересе, нити је то икада чинила. Ово је, сажето, закључак 
данашњег обраћања јавности чланова Зрењанинског пословног круга. 
 

10. РТВ Сантос ЗРЕПОК против 
обавезног чланства у 
Привредној комори 
Србије 

14.12.2016. 

Привредна комора Србије је парадржавна институција и без обзира на 
последице које ћемо евентуално сносити, нећемо бити чланови нити 
ћемо плаћати коморски допринос, 
 поручили су  чланови удружења „Зрењанински пословни круг“, додајући да 
ПКС, овакав какав је сада, не заступа интересе привредника, нити је то 
икада чинио. Зрењанински привредници реаговали су због тога што је по 
новом Закону о привредним комора чланство у асоцијацији обавезно, а 
коморски допринос неким категоријама повећан је и десет пута. 
– Обавезност чланства је противуставна, а критеријум годишњег промета, 
као једини за одређивање висине коморског доприноса, директно погађа 
средња предузећа у развоју с домаћим капиталом, а иде наруку великим 
страним компанијама – истакао је председник „Зрепока“ Стева Кочалка. – 
За нас у „Зрепоку“ то је потпуно неприхватљиво и први пут од када имамо 
своја предузећа, решени смо да закон не поштујемо. 
 

11. Б92 

12. 
Дневник, Градски 
портал радио 
Зрењанин 

Зрењанински 
привредници неће да 
плаћају коморски 
допринос 

14.12.2016. 

13. Блиц, Портал I 
love Zrenjanin 

Доста нам је намета – 
ЗРЕПОК против ПКС-а 

14.12.2016. 

Закон који би требало да ступи на снагу 1. јануара 2017. године предвиђа 
да привредници морају да буду чланови Привредне коморе Србије. За то 
би требало да плаћају обавезну чланарину. Добар део привредника у 
Србији, међу којима су и чланови окупљени у удружењу Зрењанински 
пословни круг – ЗРЕПОК, противи се овој одлуци. 
 
Обавезно чланство у Привредној комори Србије и предвиђени начин 
прикупљања коморских доприноса према мишљењу чланова Зрењанинског 
пословног круга - ЗРЕПОК, неприхватљиви су за то удружење  
 

14. КТВ 

ЗРЕПОК против 
обавезног чланства у 
комори 

15.12.2016. 

15, Лист Зрењанин 
Кршићемо закон о 
привредним коморама 

https://www.youtube.com/watch?v=FZnjF_PgHh8
https://www.youtube.com/watch?v=t_uWXdTU2RM
https://www.youtube.com/watch?v=t_uWXdTU2RM
http://www.zrenjaninski.com/ekonomija/zrepok-privredna-komora-je-paradrzavna-institucija/
http://www.zrenjaninski.com/ekonomija/zrepok-privredna-komora-je-paradrzavna-institucija/
https://www.youtube.com/watch?v=jZVEUV0mtio&t=2s
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2016&mm=12&dd=19&nav_id=1211669
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/sta-donosi-zakon-o-komorama/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/sta-donosi-zakon-o-komorama/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/sta-donosi-zakon-o-komorama/
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nece-da-placaju-komorski-doprinos
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nece-da-placaju-komorski-doprinos
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nece-da-placaju-komorski-doprinos
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nece-da-placaju-komorski-doprinos
http://ilovezrenjanin.com/aktuelno/zrepok-protiv-obaveznog-clanstva-u-pks/
http://ilovezrenjanin.com/aktuelno/zrepok-protiv-obaveznog-clanstva-u-pks/
http://www.blic.rs/vesti/vojvodina/dosta-nam-je-nameta-zrenjaninski-privrednici-ne-zele-da-budu-clanovi-privredne-komore/3cfek4l
http://www.blic.rs/vesti/vojvodina/dosta-nam-je-nameta-zrenjaninski-privrednici-ne-zele-da-budu-clanovi-privredne-komore/3cfek4l
https://www.youtube.com/watch?v=TXEw3XdjZug
https://www.youtube.com/watch?v=TXEw3XdjZug
https://www.youtube.com/watch?v=TXEw3XdjZug
http://www.listzrenjanin.com/zrepok-krsicemo-zakon-o-privrednim-komorama-ako-on-bude-sproveden-u-2017-godini/


16. 

Бранкине 
новости 

Параграф 

Новости 

17. 

18. 

19. РТВ Сантос 

Додељене стипендије 
Светосавља 

14.12.2016. 

Већ по лепој традицији, данас су у Барокној сали Градске куће у 
Зрењанину свечано додељене Светосавске стипендије за школску 2016/17. 
годину, признање које је ове школске године  заслужило 5 студената и 16 
средњошколаца са територије Града Зрењанина. Стипендије је уручио 
председник Хуманитарне организације "Светосавље", члан ЗРЕПОК-а 
Будимир Јовановић, а свечаности су присуствовали и градоначелник 
Зрењанина Чедомир Јањић, чланови Управног одбора "Светосавља", 
представници образовних установа из нашег града и родитељи 
стипендиста.   

20. КТВ 

21. Град Зрењанин 

22. РТВ Сантос 

Отварање Персу 
маркета у Српском 
Итебеју 

19.12.2016. 
Компанија "ББ Траде" је у Српском Итебеју давне 1997. године отворила 
свој први малопродајни објекат и том кариком започела изградњу 
трговинског ланца, који данас броји 130 малопродајних објеката у својој 
мрежи.  У суботу 17.12.2016. године у 12х пресецањем црвене траке, 
свечано је отворен нови ПерСу маркет у Српском Итебеју. Овим 
отварањем је симболично завршена 2016. година и уједно најављен 
интензиван развој малопродајне мреже за 2017. годину, иначе јубиларну 20 
годину од оснивања ББ Траде-а. 

23. Градски портал 
Радио Зрењанин 

Нови Персу у Српском 
Итебеју 

19.12.2016. 

24. КТВ Акција недеље у Огреву 19.12.2016. Прилог о акцији недеље у фирми ЗРЕПОК-а. 

25. Лист Зрењанин 
Гомекс отворио 141. 
објекат 

23.12.2016. Отворен продајни објекат у Равном селу. 

26. РТВ Сантос 
Гомекс – Корпа 
Солидарности 

26.12.2016. 

Традиционална "Корпа солидарности" организована је по једанаести пут у 
суботу, 24. децембра у Супермаркету ГОМЕКС "Тотал" у Зрењанину. Ову 
хуману акцију заједничким снагама организовала је компанија Гомекс у 
сарадњи са Ротаракт клубом из Зрењанина. По први пут "Корпа 
солидарности" је организована и у Гомекс малопродајним објектима у 

27. КТВ 

http://www.brankinenovosti.rs/novi-zakon-o-privrednim-komorama-zrepok-protiv-obaveznog-clanstva-u-privrednoj-komori-srbije/
http://www.brankinenovosti.rs/novi-zakon-o-privrednim-komorama-zrepok-protiv-obaveznog-clanstva-u-privrednoj-komori-srbije/
http://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/201216/201216-vest5.html
http://m.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:640594-%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%9F%D0%9A%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=JGBVnh41p40
http://www.zrenjanin.rs/3-45-45-5010/Svetosavske-stipendije-u-skolskoj-2016-17--godini-za-16-ucenika-i-5-studenata
http://www.zrenjanin.rs/3-45-45-5010/Svetosavske-stipendije-u-skolskoj-2016-17--godini-za-16-ucenika-i-5-studenata
https://www.youtube.com/watch?v=im5lDB-eZ7g
https://www.youtube.com/watch?v=wSccDBzcPMY
https://www.youtube.com/watch?v=wSccDBzcPMY
https://www.youtube.com/watch?v=wSccDBzcPMY
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/bilo-je-davne-1997/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/bilo-je-davne-1997/
https://www.youtube.com/watch?v=irpfHwg4Eh0
https://www.youtube.com/watch?v=o-VcgP5rRrQ
https://www.youtube.com/watch?v=54XhswdAHxM
https://www.youtube.com/watch?v=54XhswdAHxM
https://www.youtube.com/watch?v=9muefNcH5sI


28. Градски портал 
Радио Зрењанин 

Још једна успешна 
акција – Корпа 
Солидарности 

26.12.2016. 

Новом Саду и Сремској Митровици, кроз сарадњу са тамошњим Ротаракт 
клубовима, али и у Супермаркету ГОМЕКС "Тотал" у Шапцу уз подршку 
Удружења "Хумано срце Шапца". 

29. РТВ Сантос 

Основан Зрењанински 
ИКТ кластер на 

иницијативу ЗРЕПОК-а 

27.12.2016. 

Двадесетак зрењанинских организација међу којима су шкoлe, факултет и 
друге организације из ИТ и других сектора основале су Зрењанински ИКТ 
кластер. Кластер је основан са циљем да Зрењанин у наредних пет година 
постане један од значајнијих ИТ центара у Србији. План је да у том 
периоду у овом граду буде обучено 1000 људи за рад у сектору 
информационо-комуникационих технологија. Кластер има 20 оснивача, по 
шест из редова образовних институција и организација које окупљају 
пословну заједницу, и осам ИТ компанија које послују у Зрењанину. 
Формирање кластера је резултат рада неформалне радне групе, 
састављене на иницијативу Зрењанинског пословног круга, са идејом 
доношења стратегије за подршку развоју зрењанинског ИТ сектора. 
Сви чланови новооснованог кластера биће ангажовани на едукацији 
будућих ИТ стручњака. У просторијама ЗРЕПОК-а одржана је оснивачка 
Скупштина Зрењанинског ИКТ кластера ради остваривања циљева у 
областима информационо-комуникационих технологија, интернета, 
маркетинга и предузетништва. 

30. КТВ 

31. СтартИТ 

32.  
Портал I love 
Zrenjanin 

За 5 година Зрењанин у 
врху ИТ центара у 

Србији 

33. 
Зрењанински , 
Лист Зрењанин 

Да Зрењанин буде међу 
топ 3 центара  

34. 
Градски радио 
Зрењани 

Награда града 
Зрењанина компанији 

Гомекс 

28.12.2016. 

Пригодном академијом и културно-уметничким програмом, у Барокној сали 
Скупштине града Зрењанина, у среду, 28. децембра, свечано су додељене 
"Награде Града Зрењанина" за 2016. годину. Признања најуспешнијим 
појединцима и кoleктивима уручили су градоначелник Чедомир Јањић и 
председник Скупштине града Зрењанина Оливер Митровић. Међу 
овогодишњим лауреатима нашла се и компанија ГОМЕЏ, а награду је 
примио директор Горан Ковачевић. 

35. КТВ 

Градски портал Радио 
зрењанин- Уручене 

награде града 
Зрењанина 

Добитници Награде Града Зрењанина за 2016. годину су академици - 
историчар др Василије Крестић и правник др Тибор Варади, лекар 
специјалиста медицине спорта др Радмила Петрин, параолимпијски 
шампион Ласло Шурањи (такмичар Стрељачког клуба за особе с 
инвалидитетом „Олимп”) и мр Живанко Радованчев, дугогодишњи успешни 
руководилац предузећа „Млекопродукт”. Добитници кoleктивних награда су 
Гарнизон Војске Србије - Команда за развој Банатске бригаде и Компанија 
„Гомекс”. 

36. РТВ Сантос 
Додељене Награде 
града Зрењанина 

http://www.gradskiradiozrenjanin.com/humani-vikend-gomex/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/humani-vikend-gomex/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/humani-vikend-gomex/
https://www.youtube.com/watch?v=b5brmreqAvE
https://www.youtube.com/watch?v=b5brmreqAvE
https://www.youtube.com/watch?v=b5brmreqAvE
https://www.youtube.com/watch?v=eLpPbe9rpqs
http://startit.rs/jacanje-it-sektora-u-zrenjaninu-ikt-klaster/
http://ilovezrenjanin.com/aktuelno/zrenjaninski-ikt-klaster/
http://ilovezrenjanin.com/aktuelno/zrenjaninski-ikt-klaster/
http://ilovezrenjanin.com/aktuelno/zrenjaninski-ikt-klaster/
http://www.listzrenjanin.com/osnovan-klaster-ikt-da-zrenjanin-bude-medu-top-3-it-centara/
http://www.listzrenjanin.com/osnovan-klaster-ikt-da-zrenjanin-bude-medu-top-3-it-centara/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/zasluzeno/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/zasluzeno/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/zasluzeno/
https://www.youtube.com/watch?v=j41j_YxbEwM
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/dodela-nagrada-grada-zrenjanina-28-decembra/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/dodela-nagrada-grada-zrenjanina-28-decembra/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/dodela-nagrada-grada-zrenjanina-28-decembra/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/dodela-nagrada-grada-zrenjanina-28-decembra/
https://www.youtube.com/watch?v=_-71EsPT8DY
https://www.youtube.com/watch?v=_-71EsPT8DY


 

 

 

 

37. 
Градски Радио 
Зрењанин 

Гомекс обрадовао 
малишане 

29.12.2016. 
Компанија Гомекс доделила је Предшколској установи Зрењанин 
новогодишње пакетиће намењене деци која проводе време у вртићима 
током распуста.  

Пригодним новогодишњим пакетићима, компанија  обрадовала је у 
понедељак, 26. децембра, дечаке и девојчице из градских вртића у 
Зрењанину, а симболична примопредаја џакова пуних слаткиша и сланиша 
обављена је у вртићу "Лептирић".   Како то већ обично бива, малишани 
нису крили своје одушевљење пред пуним џаковима са логом ГОМЕКС-а, а 
у њихово име захвалиле су нам се васпитачице.  

38. КТВ 

Подела пакетића деци 
која проводе распуст у 

вртићу 
29.12.2016. 

39. Лист Зрењанин 

Гомекс обрадовао 
малишане из 
Предшколске 

29.12.2016. 

40. Лист Зрењанин 

Коктел у барокној сали : 
уручене годишње 

награде Града 
30.12.2016. 

Добитници Награде Града Зрењанина за 2016. годину су академици - 
историчар др Василије Крестић и правник др Тибор Варади, лекар 
специјалиста медицине спорта др Радмила Петрин, параолимпијски 
шампион Ласло Шурањи (такмичар Стрељачког клуба за особе с 
инвалидитетом „Олимп”) и мр Живанко Радованчев, дугогодишњи успешни 
руководилац предузећа „Млекопродукт”. Добитници кoleктивних награда су 
Гарнизон Војске Србије - Команда за развој Банатске бригаде и Компанија 
„Гомекс”. 

http://www.gradskiradiozrenjanin.com/podela-paketica-zrenjaninskim-vrticima/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/podela-paketica-zrenjaninskim-vrticima/
https://www.youtube.com/watch?v=s53GHScTkrA
https://www.youtube.com/watch?v=s53GHScTkrA
https://www.youtube.com/watch?v=s53GHScTkrA
https://www.gomex.rs/vesti/287-podela-paketica-zrenjaninskim-vrticima.html
https://www.gomex.rs/vesti/287-podela-paketica-zrenjaninskim-vrticima.html
https://www.gomex.rs/vesti/287-podela-paketica-zrenjaninskim-vrticima.html
http://www.listzrenjanin.com/urucene-nagrade-grada-zrenjanina-koktel-u-baroknoj-sali-foto-album/
http://www.listzrenjanin.com/urucene-nagrade-grada-zrenjanina-koktel-u-baroknoj-sali-foto-album/
http://www.listzrenjanin.com/urucene-nagrade-grada-zrenjanina-koktel-u-baroknoj-sali-foto-album/

