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01. Лист Зрењанин 
Диплома са „Пупина“ 
препознатљива у свету 

13.05.2016. 

Нова деканка Техничког факултета Михајло Пупин у Зрењанину, у оквиру 
њеног интервју за Лист Зрењанин говорила о сарадњи са ЗРЕПОК-ом. Она 
је истакла, да ће сарадња између Техничког факултета Михајло Пупин и 
ЗРЕПОК-а бити настављена, јер је пројекат Летње стручне праксе од 
изузетне важности за студенте факултета. 

02. Лист Зрењанин 
Прва фаза пројекта 
Летња стручна пракса 

13.05.2016. 
Секретарка ЗРЕПОК-а, Изабела Киш информисала јавност о пријављеним 
фирмама за праксу. Она је изјавила да се пријавило двадесетак 
послодаваца и да је у току пријављивање студената. 

03. РТВ Сантос 

Промоција „Летње 
стручне праксе“ 

18.05.2016. 

Промоција новог циклуса пројекта одржана је данас, у амфитеатру 
Техничког факултету „Михајло Пупин“. На промоцији присутним студентима 
су се обратили др Драгица Радосав, деканка Факултета, Душко Радишић, 
помоћник градоначелника Зрењанина, Драгољуб Бјелоглав, координатор 
пројекта испред ЗРЕПОК-а и др Драгана Глушац, координаторка пројекта 
на Факултету. У саопштењу медијима ЗРЕПОК изражава задовољство до 
сада постигнутим. Активно учешће у промоцији овог програма узели су и 
учесници претходних циклуса „Летње стручне праксе” Ивана Петров, 
Немања Билинац, Милан Милићев, Никола Петровић и Алекса Пиљевић, 
који су препоручили студентима завршних година да се пријаве за овај 
програм који помаже у професионалном развоју студената, и који 
обезбеђује развој вештина потребних за брзо проналажење посла након 
завршених студија. Драгољуб Бјелоглав, представник „ЗРЕПОК-а“ је 
упознао студенте са током активности на пројекту и напоменуо, да је ово 
права прилика да млади дођу до првих контаката са потенцијалним 
послодавцима и да се упознају са функционисањем предузећа у реалном 
сектору. 

04. Портал Градски 

радио Зрењанин 

05. Град Зрењанин 

06. КТВ Зрењанин 

07. Лист Зрењанин 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У МАЈУ 2016. ГОДИНЕ 

У мају издвајамо : 

Промоција пројекта „Летња стручна пракса“  је испраћена од стране свих локалних медија. О пројекту, као успешном примеру сарадње 
привреде и факултета, известиле су и екипе РТВ-а, на српском и на мађарском језику.  

Фирма чланица ЗРЕПОК-а, компанија "УМ-ИНГ" из Зрењанина, власника Борислава Умићевића, једини је домаћи инвеститор у 
индустријској зони "Багљаш". Ова успешна компанија, чија је примарна делатност производња опреме и услуге консалтинга и 

инжењеринга у домену уљарске индустрије, у фази је проширења производних капацитета и гради нову, трећу производну халу. 
Запошљава тренутно 50 радника, а послује и ван граница наше земље. У мају месецу су медији посетили компанију и пренели 

информације о пословању фирме. 
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http://www.youtube.com/watch?v=Jk4xZP3Otjs
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/zrepok-na-fakultetu/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/zrepok-na-fakultetu/
http://www.listzrenjanin.com/studentima-predstavljen-projekat-letnja-strucna-praksa/


08. Дневник 

Учестао оглас тражи се 
месар (Персу маркети – 

Мркшићеви салаши) 
20.05.2016. 

Када је крајем априла у Зрењанину одржан двадесети по реду Сајам 
запошљавања, послодавци су тражили бројна занимања, између осталог и 
месаре. Фирма чланива ЗРЕПОК-а, компанија „ББ трејд“, у чијем су 
власништву „Персу“маркети, потенцира запошљавање локалног 
становништва и данас у свом власништву има 130 објеката. Укупно 
запошљава око 800 радника, од тога 580 у малопродајној мрежи. Али, 
веома јој је тешко да нађе добре месаре. 
- На том сајму смо тражили неколико продаваца за територију Зрењанина. 
Потребни су нам и месари, то је дефицитарно занимање. Нема их пуно, а 
велика је потражња за њима – каже асистенткиња генералног директора за 
људске ресурсе у компанији „ББ трејд“ Снежана Мирковић. 
У наредних пет година другој фирми ЗРЕПОК-а, „Мркшићевим салашима“ 
биће потребно 100 квалификованих месара. 

09. Портал 

Зрењанински 
Сајам свећа 20.05.2016. 

Испред продајног објекта фирме ЗРЕПОК-а, Гомекс „Тотал“ одржан је  

традиционални Прoлeћни сајам цвећа. Посетиоци су имали прилику да по 

сајамским - сниженим  ценама купе саксијско, резано и  суво цвеће као и 

занимљиве икебане и украсе. Поред цвећа и опреме посетиоци могли су 

да добију бесплатне савете око узгоја своје омиљене биљке. 

10. РТВ Сантос  

Пролећни сајам цвећа 
испред Гомекс Тотала 

23.05.2016. 11. 
Портал I love 

Zrenjanin 

12. 
Портал Градски 

радио Зрењанин 

13. РТВ Сантос 

Радионица у 
организацији ЗРЕПОК-а 
на Техничком факултету 

25.05.2016. 
У организацији Зрењанинског пословног круга одржана је радионица за 
студенте на тему писања Биографије и мотивационих писма.  

14. 
Радио телевизија 

Војводине 

Свака друга млада 
особа нема посао 

26.05.2016. 

Прилог РТВ-а о пројекту Летње стручне праксе у организацији ЗРЕПОК-а. 
Пројекат ЛСП представљен као добар пример праксе у целој држави. 

15. 

Радио телевизија 

Војводине на 

мађарском језику  

ЗРЕПОК Летња стручна 
пракса 

26.05.2016. 

16. РТВ Сантос 

Скупштина Уније 
послодаваца Војводине 
одржина у Пословном 

27.05.2016. 
Скупштина Уније послодаваца Војводине је одржана у пословном 
комплексу Мркшићевих салаша. Прилог са Скупштине. 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/ucestao-oglas-%E2%80%9Etrazi-se-mesar%E2%80%9D
http://www.zrenjaninski.com/vesti/servisne-informacije/prolecni-sajam-cveca-ispred-totala/
http://www.zrenjaninski.com/vesti/servisne-informacije/prolecni-sajam-cveca-ispred-totala/
http://www.youtube.com/watch?v=cgrGxQE2gm0
http://ilovezrenjanin.com/gomex/prolecni-sajam-cveca-odrzan-je-danas-u-zrenjaninu/
http://ilovezrenjanin.com/gomex/prolecni-sajam-cveca-odrzan-je-danas-u-zrenjaninu/
http://www.youtube.com/watch?v=EuPXlQdNM1k
http://www.youtube.com/watch?v=YyPGu4vXU-Q
http://www.youtube.com/watch?v=YyPGu4vXU-Q
http://www.youtube.com/watch?v=VZJwOL9limo
http://www.youtube.com/watch?v=VZJwOL9limo
http://www.youtube.com/watch?v=Lyu4tPWnhn8


 

 

17. 
Портал 

Зрењанински 

комплексу „Мркшићевих 
салаша“ 

18. РТВ Сантос 
Посета компанији УМ-

ИНГ Зрењанин 

31.05.2016. 

Компанија "УМ-ИНГ" из Зрењанина, власника Борислава Умићевића, 
једини је домаћи инвеститор у индустријској зони "Багљаш". Ова успешна 
компанија, чија је примарна делатност производња опреме и услуге 
консалтинга и инжењеринга у домену уљарске индустрије, у фази је 
проширења производних капацитета и гради нову, трећу производну халу. 
Запошљава тренутно 50 радника, а послује и ван граница наше земље. 
Компанија је формирана 2003. године, а 2011. подиже производне 
капацитете у новој зрењанинској индустријској зони. Од самог оснивања 
постиже константан раст, а асортиманом и квалитетом производа брзо 
проналази место на ширем тржишту, раме уз раме с компанијама из 
Западне Европе које се баве сличном делатношћу, преноси сајт Града 
Зрењанина. 

19. Портал Е капија 

"УМ-ИНГ" проширује 
производне капацитете у 

индустријској зони 
"Багљаш" у Зрењанину 

20. Портал 

Зрењанински 

24. Лист Зрењанин 

http://www.zrenjaninski.com/vesti/ekonomija/manje-administracije-vise-inovacije/
http://www.zrenjaninski.com/vesti/ekonomija/manje-administracije-vise-inovacije/
http://www.youtube.com/watch?v=mbJDbURTit0
http://www.ekapija.com/website/sr/page/1453303
http://www.zrenjaninski.com/vesti/ekonomija/uming-prosiruje-kapacitete/
http://www.zrenjaninski.com/vesti/ekonomija/uming-prosiruje-kapacitete/
http://www.listzrenjanin.com/um-ing-na-bagljasu-gradi-trecu-halu/

