МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У МАРТУ 2016. ГОДИНЕ:
У марту месецу издвајамо активности Удружења из области екологије:
•

Садњом стабала воћака у окружењу дневног центра за ученике Специјалне шкoлe "9. мај" у Зрењанину, Удружење
привредника "ЗРЕПОК" још једном је анимирало јавност на акције које су корисне за заједницу. У читавој активности
учествовали су ученици Средње пољопривредне шкoлe, који су уз помоћ Пољопривредне стручне службе Зрењанин
подигли воћњак на површини од 2.000 квадратних метара.

•

Удружење „Зрењанински пословни круг” (ЗРЕПОК) је, на основу конкурса објављеног почетком фебруара, одлучило да
додели бесповратна средстава за финансирање осам пројеката у циљу унапређења животног окружења грађана. Уговоре
о додели бесповратних средстава потписао је председник „ЗРЕПОК”-а, Стева Кочалка са осам представника
организација који су прошле конкурс, док је за ове пројекте укупно опредељено 240 хиљада динара

Преглед медијских објава за месец Март 2016
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01.

Медиј

Данас

Наслов

Датум

Помоћ дневном центру
04.03.2016.

02.

КТВ

03.

Портал
Зрењанински

04.

Дневник

05.

РТВ Сантос

06.

КТВ

Засађен воћњак за
Дневни центар Наша
прича
Најава сајма
пољопривреде –
Мркшићеви салаши

04.03.2016.

Мркшићеви салаши –
Сајам пољопривреде

05.03.2016.

Гомекс 8. март

08.03.2016.

Опис активности

Садњом стабала воћака у окружењу дневног центра за ученике Специјалне
шкoлe "9. мај" у Зрењанину, Удружење привредника "Зрепок" још једном је
анимирало јавност на акције које су корисне за заједницу. У читавој
активности учествовали су ученици Средње пољопривредне шкoлe, који су
уз помоћ Пољопривредне стручне службе Зрењанин подигли воћњак на
површини од 2.000 квадратних метара. Била је то истовремено стручна
пракса и хумани чин ђака према другој деци.
Мини сајам пољопривреде, који се организује под покровитељством
житиштанске општине, биће одржан у суботу, 5. марта, најавио је данас
члан Општинског већа Златко Мркшић – представник Мркшићевих салаша,
фирме чланице ЗРЕПОК-а,
У суботу је у Српском Итебеју, у Земљорадничкој задрузи „Мркшићеви
салаши“, одржан 10. мини-сајам пољопривреде. Била је то прилика да
пољопривредни произвођачи из овог и околних села, виде на једном месту
опрему и средства за пољопривреду, понуду банака које прате
пољопривредну производњу, као и да од стручњака чују ваљане савете.
Ове године на сајму је било 19 излагача, а као пратећи садржај
организована је смотра механизације.
У Гомексовом објекту Тотал поводом 8. марта организован је мини концерт
дувачког трија младих зрењанинаца, а даме су приликом куповине добиле
на поклон по једну ружу.

07.

Портал
Зрењанински, Ја
волим Зрењанин
Лист Зрењанин

Засађен воћњак за
дневни центар Наша
прича

11.03.2016.

Уз финансијску подршку ЗРЕПОК-а засађен воћњак за кориснике центра
Наша прича.

Лист Зрењанин

Прилика за сусрет
произвођача и струке

11.03.2016.

Сајам пољопривреде у Српском Итебеју. Домаћин сајма ЗЗ Мркшићеви
салаши

10.

Лист Зрењанин

Горан Ковачевић
говорио на српском
Давосу

11.03.2016.

11.

Портал
Зрењанински

Додељена средства за
набавку садница

18.03.2016.

ЗРЕПОК подигао воћњак
за Дневни центар Наша
прича

18.03.2016.

Стовариште Огрев

03.2016.

08.

09.

12.

РТВ Сантос

13.

РТВ

14.

КТВ

Члан ЗРЕПОК-а, Горан Ковачевић био је једини зрењанински привредник
коме су организатори Бизнис форума 2016 поверили да буде један од
уводничара у расправама.
Удружење „Зрењанински пословни круг“ (ЗРЕПОК), на основу јавног позива
објављеног 5. фебруара, спровело је бодовање пристиглих предлога за
финансирање пројеката за унапређење животног окружења грађана.
Право на рефундацију средстава за куповину садница дрвећа, жбуња и
цвећа стекли су ОШ „Вељко Ђуричин“ из Јарковца (16.500 динара), ОШ
„Соња Маринковић“ из Михајлова (35.000 динара), Средња пољопривредна
школа (26.120), ОШ „Петар Петровић Његош“ (40.000), МЗ Српска Црња
(40.000), удружење „Бегејски локвањ“ из Житишта (40.000 динара), ЈП
„Комуналац“ из Новог Бечеја (30.000 динара) и МЗ Сечањ (13.200 динара).
ЗРЕПОК је одлучио да првобитно планирани износ од 180.000 динара за
накнаду трошкова куповине вишегодишњег садног материјала увећа на 240
000 због великог броја пристиглих пријава.
Садњом стабала воћака у окружењу дневног центра за ученике Специјалне
шкoлe "9. мај" у Зрењанину, Удружење привредника "Зрепок" још једном је
анимирало јавност на акције које су корисне за заједницу. У читавој
активности учествовали су ученици Средње пољопривредне шкoлe, који су
уз помоћ Пољопривредне стручне службе Зрењанин подигли воћњак на
површини од 2.000 квадратних метара. Била је то истовремено стручна
пракса и хумани чин ђака према другој деци.

Недељне акције – прилози о акцијским продајама

15.

Зрењанински

16.

I love ZR

Стева Кочалка - Отворио
библиотеку у фирми

20.03.2016.

Додела бесповратних
средстава за
озелењавање

20.03.2016.

17.

Лист Зрењанин

18.

Портал
Зрењанински

Највећи домаћи
послодавац у региону

Лист Зрењанин

Компанија Гомекс
обележила двадесет и
једну годину рада

19.

20.

21.

Дневник

РТВ

Од три запослена до
највећег домаћег
послодавца

Гомекс популаран у
Зрењанину

29.03.2016.

Читаоцима портала „Зрењанински“ књиге је предлажио Стева Кочалка,
Председник ЗРЕПОК-а и власник зрењанинске фирме „Валор“. Он је
одабрао „Осаму“ Владимира Кецмановића и „Корчулански ђир“ Оливере
Скоко. Читам књиге и купујем их. У једном тренутку решио сам да од тих
књига направим библиотеку у фирми. Библиотека има већ више од 100
књига, а запослени су одушевљени.Неки су већ прочитали и 30 наслова из
наше мале библиотеке“ – рекао је Кочалка.
Удружење „Зрењанински пословни круг” (ЗРЕПОК) је, на основу конкурса
објављеног почетком фебруара, одлучило да додели бесповратна
средстава за финансирање осам пројеката у циљу унапређења животног
окружења грађана.
Уговоре о додели бесповратних средстава потписао је прошлог петка
председник „ЗРЕПОК”-а, Стева Кочалка са осам представника
организација који су прошле конкурс, док је за ове пројекте укупно
опредељено 240 хиљада динара.
– Циљ овог ЗРЕПОК-овог програма је повећање пошумљености
Средњобанатског округа као и обезбеђивање квалитетније животне
средине за грађане. Обавеза корисника средстава је да одобрене пројекте
реализују до 17. маја 2016. године – истакли су у „ЗРЕПОКУ”.
Фирма чланица ЗРЕПОК-а, Компанија „Гомекс“ обележава 21 годину
успешног пословања. Породична фирма која је почела са само три
запослена стигла је до компаније која запошљава 1.319 радника, што је
највише у Зрењанину у категорији домаћих послодаваца

Након 21 године рада, компанија „Гомекс” има 121 малопродајни објекат,
три дистрибутивна центра и 1.319 запослених, а у Зрењанину је највећи
домаћи послодавац. Током прошле године у „Гомексовим” маркетима
29.03.2015.

остварен је укупан промет од 75,438 милиона евра, укупан добитак је 1.657
милиона евра, а профитна стопа износи два одсто. То су најважнији
подаци које је изнео директор овог трговинског ланца Горан Ковачевић на
конференцији за медије која је у уторак организована поводом 21.
рођендана ове фирме.

22.

Лист Данас

23.

Бранкине
новости - портал

24.

I love ZR

25.

РТВ Сантос

26.

КТВ

27.

I love ZR

Пролећно уређење
Зрењанина

29.03.2016.

Прича о успеху – Горан
Ковачевић, генерални
директор Гомекса

29.03.2016.

Прилог о уређивању зелених површина у Зрењанину. ЗРЕПОК донатор
средстава за озелењавање.

Интервју са Гораном Ковачевићем
Компанија Гомекс ових дана прославља двадесет прву годишњицу
постојања и успешног рада.

Компанија Гомекс 21.
рођендан

29.03.2016.

Компанија Гомекс и ове
године уз Стеријино
позорје

31.03.2016.

Мала породична фирма која је почела са свега три запослена радника,
данас у 121 објекту на територији Војводине, Мачве и Београда запошљава
1.338 радника.
На Дан Стеријиног позорја, 29. марта, компанија Гомекс потписала је
уговор о спонзорству и подршци тој реномираној позоришној смотри у
Новом Саду, потврђујући на најбољи могући начин висок степен друштвене
одговорности.

