У НОВЕМБРУ ИЗДВАЈАМО:
Свечано проглашење победника у оквиру шестог циклуса Летње стручне праксе одржано је у просторијама Техничког факултета „Михајло
Пупин“ у Зрењанину. Том приликом учесницима су додељене дипломе за најбоље радове. Испред ЗРЕПОК-а, присутнима се обратио Стева
Кочалка. Овај догађај је пропраћен од стране свих локалних медија.
Поводом 64 године постојања најтиражнијег регионалног недељника, листа “Зрењанин”, уприличена је панел дискусија “Локалним
партнерством до одрживог развоја града” у барокној сали Градске куће. Дискусију је водио др Дејан Молнар, доцент на Економском
факултету у Београду. У првој панел дискусији учествовали су чланови ЗРЕПОК-а Будимир Јовановић, оснивач и директор “Јовановић групе”,
затим Горан Ковачевић, директор компаније “Гомекс” и председник Управног одбора НАЛЕД-а, и Председник ЗРЕПОК-а Стева Кочалка, оснивач
предузећа за дистрибуцију пића “Валор” .
О Значају електронског пословања, анализи и предностима које оно носи, било је речи на Конференцији под називом „О Е- пословању, Е управи и ЕДИ стандардима“ која је одржана у хотелу Војводина у организацији Гомекса уз подршку ЗРЕПОК-а и УПС-Послодавци Зрењанина.
Издато је Саопштење поводом новог Закона о привредним коморама.

Преглед медијских објава за месец Новембар 2016
Ред
број
01.

02.

Медиј

КТВ

Датум

Свечано проглашење
победника пројекта
„Летња стручна пракса“

02.11.2016.

Завршен пројекат Летње
праксе

02.11.2016.

Стовариште Огрев

03.11.2016.

„Локалним партнерством
до одрживог развоја
града – ЗРЕПОК на
панел дискусији Листа
„Зрењанин“ поводом 64.
Годишњице од
оснивања

04.11.2016.

РТВ Сантос

Портал Ја волим
Зрењанин,
03.

Наслов

Градски радио
Зрењанин

Опис активности

Свечано проглашење победника у оквиру шестог циклуса Летње стручне
праксе одржано је у просторијама Техничког факултета „Михајло Пупин“ у
Зрењанину. Том приликом учесницима су додељене дипломе за најбоље
радове. Испред ЗРЕПОК-а, присутнима се обратио Стева Кочалка.
"Летња стручна пракса", која се већ шесту годину организује у
зрењанинским фирмама, а на идеју ЗРЕПОК-а, асоцијације привредника
Зрењанина, уз подршку Техничког факултета "Михајло Пупин" и Града
Зрењанина, завршена је данас свечаним уручењем диплома полазницима
који су успешно одбранили радове. У име ЗРЕПОК-а о идеји овог пројекта,
који је на неки начин био претеча, сада толико актуелног, дуалног
образовања, говорио је Драгољуб Бјелоглав, члан ове асоцијације.

Портал
Зрењанински

04.

05.

06.

КТВ

РТВ

Лист Зрењанин

Стоваришта Огрев у акцији недеље за своје купце издваја: купатилску
опрему, сигурносна врата, алате, пећи на чврсто гориво, огревно дрво,
угаљ И још много тога по веома повољним ценама.
Поводом 64 године постојања најтиражнијег регионалног недељника, листа
“Зрењанин”, уприличена је панел дискусија “Локалним партнерством до
одрживог развоја града” јуче у барокној сали. Дискусију је водио др Дејан
Молнар, доцент на Економском факултету у Београду. У првој панел
дискусији учествовали су еминентни чланови ЗРЕПОК-а Будимир
Јовановић, оснивач и директор “Јовановић групе”, затим Горан Ковачевић,
директор компаније “Гомеџ” и председник Управног одбора НАЛЕД-а, и

Стева Кочалка, оснивач предузећа за дистрибуцију пића “Валор” .

Предузетници из "Зрепока" већ шест година обезбеђују праксу за дуално
образовање. Студенти стичу прва практична знања и искуства из области
коју изучавају
05. новембра отворен је нови ПерСу маркет у Кикинди. На око 110 м2
продајног простора, нови ПерСу маркет нуди својим потрошачима широк
асортиман производа за породичну куповину, по више него приступачним
ценама. Знатижељне потрошаче је поред бројиних акцијских снижења,
дочекао потпуно нов и модерно уређен ентеријер, са рафовима
прилагођеним висини купаца.
Међу дародавцима је била и наша компанија, а ГОМЕЏ је наградио
учеснике Трке задовољства. Тркачи имају само речи хвале за организаторе
и грађане Зрењанина који су им пружали подршку током трајања
такмичења, поручили су из компаније Гомеџ.
Небојша Татомиров најуспешнији је полазник овогодишњег, шестог циклуса
пројекта „Летња стручна пракса” (ЛСП) који организују Зрењанински
пословни круг и Технички факултет „Михајло Пупин”. Од 2013. године у ову
акцију укључио се и Град Зрењанин.
Небојша је био на практичном раду у „Прогресив медији”. Други је Мирко
Мијајловић, који је радио пројектни задатак у фирми „ББ трејд”, а трећи
Марко Ђуровски који је знање проверио на пракси у „Импелу”. Сва тројица
су сада на мастер студијама.

07.

Вечерње новости

Из клупе на радно место

05.11.2016.

08.

РТВ Сантос

Отворен нови објекат
Персу маркета

07.11.2016.

09.

Портал I love ZR

Гомекс на првом
градском полумаратону

08.11.2016.

Лист Зрењанин

ЗРЕПОК и ТФ Михајо
Пупин – Пример који
следе други

10.11.2016.

Градски радио
Зрењанин

Потписан Уговор о
стипендирању са
победником Летње
стручне праксе

11.11.2016.

Након завршене „Летње стручне праксе 2016“, оцене пројектних радова и
избора најболјег студента, јуче је у просторијама „Зрењанинског пословног
круга“ уприличено је свечано потписивање Уговора са новим стипендистом
Удружења. Нови стипендиста Удружења је Небојша Татомиров, он је
праксу обавлјао у компанији „Прогрессиве медиа“, бавио се онлајн
промоцијом услуга те компаније.

12.

КТВ

Акција у Огреву

14.11.2016.

Стоваришта Огрев у акцији недеље за своје купце издваја: купатилску
опрему, сигурносна врата, алате, пећи на чврсто гориво, огревно дрво,
угаљ И још много тога по веома повољним ценама.

13.

РТВ Сантос

Конференција о Е
пословању

17.11.2016.

О Значају електронског пословања, анализи и предностима које оно носи,
било је речи на Конференцији под називом „О Е- пословању, Е - управи и

10.

11.

ЕДИ стандардима“ која је одржана у хотелу Војводина.
14.

КТВ

15.

Лист Зрењанин

Награда после стручне
праксе

18.11.2016.

У просторијама ЗРЕПОК-а потписан Уговор о стипендирању са победником
Летње стручне праксе.

16.

Лист Зрењанин

Српски квалитет као
препорука

18.11.2016.

У прилогу члан ЗРЕПОК-а, Драгољуб Бјелоглав говори о решењу да се
уводи ознака „Српски квалитет“.

17.

Лист Зрењанин

Горан Ковачевић о
потенцијалним
подстицајима за развој
привреде

18.11.2016.

Члан ЗРЕПОК-а, Горан Ковачевић сматра да би Локална самоуправа
требала да креира услове и добро усмерене подстицаје како бисмо
привукли инвестиције базиране на локалној пољопривредној производњи.

18.

КТВ

19.

РТВ Сантос

18.11.2016.

Зрењанинска компанија “Гомекс”, један од лидера у области трговине у
нашој земљи, отворила је проширени дистрибутивни центар у
индустријској зони “Југоисток” у Зрењанину. Врпцу су пресекли директор
компаније Гомекс, Горан Ковачевић и градонаћелник Зрењанина, Чедомир
Јањић.

21.11.2016.

Поводом новог Закона о привредним коморама, саопштењем се огласио
Зрењанински пословни круг. По новом Закону о привредним коморама,
чланство у коморама ће бити обавезно од 1. јануара 2017. године, што
значи да ће наши привредници бити у обавези да плаћају чланарину
Привредној комори Србије.
- Чланови Зрењанинског пословног круга - ЗРЕПОК-а поздрављају
реформу коморског система, али су против обавезног чланства и плаћања
чланарина. Сматрамо да би Привредна комора Србије могла да остварује
приходе од пружања одређених услуга привреди и да на тај начин
обезбеди одрживост система - истиче председник ЗРЕПОК-а Стева
Кочалка.
- Мишљења смо да компаније самостално треба да одлучују да ли ће бити

20.

E-капија

21.

Портал I love ZR

22.

Портал
Зрењанински

23.

РТВ Сантос

24.

КТВ

25.

Лист Зрењанин

Свечано отварање новог
дистрибутивног центра
компаније Гомекс

ЗРЕПОК против
обавезног чланства у
коморама

26.

чланови одређених институција, и да имају слободу да бирају организацију
која ће заступати њихове интересе - додаје Кочалка.

Градски радио
Зрењанин
РТВ Сантос

ИТ сектор у
Зрењанинској гимназији

22.11.2016.

28.

Зрењанински

Зашто је биоскоп
Синема престао са
радом

22.11.2016.

29.

Портал Ја волим
Зрењанин

Зашто престаје да
радим биоскоп Синема

23.11.2016.

30.

КТВ

Акција у Огреву

24.11.2016.

31.

Лист Зрењанин

27.

32.

33.

25.11.2016.

Компанија Гомекс отворила је ново складиште ДЦ у Зрењанину. Према
речима директора Горана Ковачевића на постојећих 4500 квадратних
метара додатно још 4000 квадрата , односно 3800 палетних места на
досада доступних 4800. Отварању је присуствовао и градоначелник
Чедомир Јањић.

Спорно управљање
државном земљом

25.11.2016.

Стева Кочалка, Председник ЗРЕПОК-а је на Панел дискусији о стратегији
развоја града говорио о управљању државном земљом, привредном
развоју и државним субвенцијама иностраним компанијама.

У корак са технологијама

25.11.2016.

ЗРЕПОК у посети Ужицу

29.11.2016.

Гомекс се шири и у
Зрењанину и Шапцу

Зрењанински

Лист Зрењанин

34.

Лист Зрењанин

35.

КТВ

Директор Гимназије говорио о Иницијативи да се отвори ИТ одељење у
Гимназији. Говорио је о Иницијативи ЗРЕПОК-а да се изради Стратегија за
развој ИТ сектора у Зрењанину.
Биоскоп “Синема”, донедавно једини у граду, престао је са радом недуго
након доласка “ЦинеСтар”-а у Авив Парк Зрењанин.
Управа биоскопа је саопштила да је рад обустављен због техничких
разлога, односно због немогућности да се обезбеди адекватно грејање у
биоскопској сали, смештеној у згради бившег Комитета. Да ли ће “Синема”,
чији је власник овдашњи привредник Драган Видаковић, касније наставити
са радом и да ли ће остати на истом месту, или ће евентуално бити
пресељена, управа овог биоскопа није навела.
До недавно једини биоскоп у Зрењанину – “Цинема” престао је да ради. За
12 година постојања у овом биоскопу је било више од 400 хиљада
гледалаца на више од 500 пројекција. О разлозима за престанак рада,
плановима за будућност и томе где ће бити приказани филмови који су
били планирани у овом биоскопу, разговарали смо са Драганом
Видаковићем, власником биоскопа “Цинема”.
Стоваришта Огрев у акцији недеље за своје купце издваја: купатилску
опрему, сигурносна врата, алате, пећи на чврсто гориво, огревно дрво,
угаљ И још много тога по веома повољним ценама.

У организацији компаније Гомекс и уз подршку Зрењанинског пословног
круга „ЗРЕПОК“, Уније послодаваца Србије – Послодавци Зрењанина,
НАЛЕД-а и Града Зрењанина, у четвртак, 17. новембра одржана је
конференција о електронском пословању, е-управи и ЕДИ стандардима.
На позив ужичких привредника, делегација ЗРЕПОК-а је протеклог викенда
посетила Пословни клуб западне Србије. Представници Зрењанинског

36.

Портал
Зрењанински

37.

Градски радио
Зрењанин

пословног круга, Драган Видаковић, Горан Ковачевић, Борислав Умићевић
и Изабела Киш су боравили у дводневној посети Ужицу. Зрењанински
привредници су у овог априла угостили чланове Пословног клуба западне
Србије и том приликом је започета сарадња између два удружења. Циљ
ових пословних сусрета је унапређивање сарадње чланова из више
области.

