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1. Лист Зрењанин 
Знање проверено у 
пракси 

01.11.2013. 

Немања Билинац, студент Техничког факултета „Михајло Пупин”, најбољи 
је полазник „Летње стручне праксе” коју је обављао у фирми „Огрев”, за 
пројектни задатак  „Израда апликације за управљање залихама робе у 
магацину”. Пројекат „Летња стручна пракса” организују већ три године 
Зрењанински пословни круг (ЗРЕПОК) и ТФ „Михајло Пупин”, а ове године 
први пут су се укључили Град Зрењанин и филијала Националне службе за 
запошљавање. 

2. КТВ 
Недељна акција у 
Огреву 

01.11.2013. 
'' Огрев '' АД Зрењанин из недеље у недељу организује акцијске продаје у  
којима су цене производа веома приступачне. Такође Огрев АД својим  
купцима нуди и повољне услове плаћања. 

3. РТВ и Танјуг 
ЗРЕПОК запослио 600 
радника за три године 

01.11.2013. На неформалном дружењу са Зрењанинским новинарима, чланови 
ЗРЕПОК-а су говорили између осталог и о пословним резултатима фирми 
чланиза ЗРЕПОК-а. Поред тога било је речи и о сарадњи са градском 
управом као и позитивним примерима. 4. BIZ LIFE 

ЗРЕПОК запошљава и 
увећава добит 

01.11.2013. 

5. Лист Зрењанин 
Гомекс са суграђанима 
на сајму књига 

01.11.2013. 
У настојању да суграђанима помогне и приближи им разна културна 
дешавања, компанија Гомекс је и ове године у сарадњи са радиом Клик, 
водила суграђане на сајам књига. 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У НОВЕМБРУ 2013. ГОДИНЕ: 

У нпвембру бележимп велики брпј прилпга у вези ЗРЕПОК-а. На ппчетку месеца су пбјављени чланци у вези са ппслпвним дпручкпм кпји 
је уприличен за зреоанинске нпвинаре у Хптелу „Впјвпдина“. Инфпрмацију п нефпрмалнпм дружеоу са медијима су пренели : РТВ 

Сантпс, Танјуг, РТВ, лист Данас, лист Дневник, радип Зреоанин, Лист Зреоанин, ппртал Зреоанин пнлајн. 

Накпн тпга је пдржана кпнференција за нпвинаре у Градскпм прес центру ппвпдпм усвајаоа Одлука из пбласти ппреза на импвину.  На 
кпнференцији нпвинарима су се пбратили чланпви ЗРЕПОК-а, Драган Видакпвић, Драгпљуб Бјелпглав и Гпран Кпвачевић, кпји су 

гпвприли п сету нпвпусвпјених Одлука из пбласти ппреза на импвину пд стране чланпва Градскпг већа града Зреоанина.Инфпрмацију 
са пвпг скупа су пренели какп лпкални такп и републички медији. 

На крају месеца, у прганизацији фирме ЗРЕПОК-а „ТОЧАК АУТО“ ДОО прганизпвана је Пплитичкп –привредна ппсета граду Крагујевцу. 
Прилпг у вези пве ппсете је емитпван на РТВ Сантпс, ТВ Крагујевац и ппрталу КГ инфп. 

 

 
Преглед медијских објава за месец Новембар 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/1692-studenti-tehnickog-fakulteta-mihajlo-pupin-zavrsili-letnju-strucnu-praksu
http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/1692-studenti-tehnickog-fakulteta-mihajlo-pupin-zavrsili-letnju-strucnu-praksu
http://www.youtube.com/watch?v=B0iDFP9MsEI
http://www.youtube.com/watch?v=B0iDFP9MsEI
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/zrenjanin/zrepok-zaposlio-600-radnika-za-tri-godine_434092.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/zrenjanin/zrepok-zaposlio-600-radnika-za-tri-godine_434092.html
http://www.bizlife.rs/vesti/63236-zrepok-zaposljava-i-uvecava-dobit
http://www.bizlife.rs/vesti/63236-zrepok-zaposljava-i-uvecava-dobit


6. Данас 
Траже ефикаснија јавна 
предузећа 

01.11.2013. 

ЗРЕПОК одржао састанак са Зрењанинским новинарима у Хотелу 
„Војводина”. О досадашњим активностима и плановима новинарима су 
говорили председник ЗРЕПОК-а и оснивач предузећа „Импел” Драган 
Видаковић, први човек „Гомекса” Горан Ковачевић, власник „Керамике 
Јовановић” Будимир Јовановић, власник „Точак аута” Војин Обрадовић и 
Драгољуб Бјелоглав, власник фирме „ББ компани”.  
Укупно 27 иницијатива око решавања виталних градских проблема 
значајних за функционисање Зрењанина и живот свих његових становника 
упутило је у протеклих годину дана Удружење привредника „Зрењанински 
пословни круг“ локалној самоуправи и градским челницима, на састанку је 
између осталог било речи и о овим иницијативама. 

7. Дневник 
Јавна предузећа неће 
сарадњу 

8. Лист Зрењанин 

Чланови ЗРЕПОК-а о 
пословним резултатима 
и шумовима на вези са 
локалном самоуправом - 
Стручна пракса и амино 
постројење – позитивни 
примери 

08.11.2013. 

9. Радио Зрењанин 

10. КТВ  Огрев Акција 08.11.2013 
'' Огрев '' АД Зрењанин из недеље у недељу организује акцијске продаје у  
којима су цене производа веома приступачне. Такође Огрев АД својим  
купцима нуди и повољне услове плаћања. 

11. КТВ  МЗ Српски Итебеј 
конференција за 
новинаре 

13.11.2013. 
У Српском Итебеју је изгорело велико подно складиште житарица, које се 
налазило на обали Бегеја, рекао је у понедељак Танјугу председник Савета 
месне заједнице у том банатском селу Војислав Мркшић. 

12. РТВ Сантос 

13. Танјуг 
Изгорело велико подно 
складиште житарица 

14. КТВ Огрев Акција 15.11.2013. 
'' Огрев '' АД Зрењанин из недеље у недељу организује акцијске продаје у  
којима су цене производа веома приступачне. Такође Огрев АД својим  
купцима нуди и повољне услове плаћања. 

15. Вечерње новости 
Предлажу промене али 
мало ко слуша 

18.11.2013 
Привредници ЗРЕПОК-а љути на троми јавни сектор, па критикују 
администрацију Зрењанина.  

16. Радио Зрењанин 
ЗРЕПОК одржао 
конференцију за медије 
у Градском пресс центру 

 
20. новембра 2013. године са почетком у 12.30 у ПРЕС ЦЕНТРУ града 
Зрењанина, одржана је конференција за медије  поводом усвајања нових 
прописа о порезима на имовину који ће по проценама ЗРЕПОК-a и великог 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/vojvodina/traze_efikasnija_javna_preduzeca.41.html?news_id=270426
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/vojvodina/traze_efikasnija_javna_preduzeca.41.html?news_id=270426
http://www.dnevnik.rs/vojvodina/javna-preduzeca-nece-saradnju
http://www.dnevnik.rs/vojvodina/javna-preduzeca-nece-saradnju
http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/1822-clanovi-zrepoka-o-poslovnim-rezultatima-i-sumovima-na-vezi-sa-lokalnom-samoupravom
http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/1822-clanovi-zrepoka-o-poslovnim-rezultatima-i-sumovima-na-vezi-sa-lokalnom-samoupravom
http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/1822-clanovi-zrepoka-o-poslovnim-rezultatima-i-sumovima-na-vezi-sa-lokalnom-samoupravom
http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/1822-clanovi-zrepoka-o-poslovnim-rezultatima-i-sumovima-na-vezi-sa-lokalnom-samoupravom
http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/1822-clanovi-zrepoka-o-poslovnim-rezultatima-i-sumovima-na-vezi-sa-lokalnom-samoupravom
http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/1822-clanovi-zrepoka-o-poslovnim-rezultatima-i-sumovima-na-vezi-sa-lokalnom-samoupravom
http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/1822-clanovi-zrepoka-o-poslovnim-rezultatima-i-sumovima-na-vezi-sa-lokalnom-samoupravom
http://www.youtube.com/watch?v=J55ob_s3tb4
http://www.youtube.com/watch?v=_aqqbgIwoOA
http://www.youtube.com/watch?v=wQxbRLgXoHA
http://www.youtube.com/watch?v=bmlaC6QaKSU


17. РТВ Сантос 

у Зрењанину броја грађана и привредника који су се овим поводом обратили ЗРЕПОК-у 
додатно оптеретити пореске обвезнике, а нарочито становништво које 
једва саставља крај са крајем. 
На конференцији новинарима су се обратили чланови ЗРЕПОК-а, Драган 
Видаковић, Драгољуб Бјелоглав и Горан Ковачевић, који су говорили о сету 
новоусвојених Одлука из области пореза на имовину од стране чланова 
Градског већа града Зрењанина. 

18. Радио Зрењанин 
Гостовање Председника 
ЗРЕПОК-а у емисији 
„Отворени телефон“ 

19.11.2013. 
Драган Видаковић, председник ЗРЕПОК-а је у емисији Отворени телефон 
изнео критике ЗРЕПОК-а на сет усвојених градских одлука у вези пореза на 
имовину. 

19. РТВ Сантос 

ЗРЕПОК одржао 
конференцију за 
новинаре поводом 
усвајања нових прописа 
из области пореза на 
имовину    

20.11.2013. 
Чланови пословног удружења ЗРЕПОК јавно су ове недеље изразили 
незадовољство по питању нових предложених решења Градске управе о 
одређивању висине стопе пореза, висини стопе амортизације за 
утврђивање пореза на имовину, и одређивања зона на територији града, 
која ће се 29. новембра наћи пред одборницима Скупштине града. 
 
ЗРЕПОК је упозорио да ће ове одлуке бити штетне за пореске обвезнике и 
да ће се одразити на живот грађана. 

20. 
РТС- Емисија 
Шта радите 
бре?! 

ЗРЕПОК-ове примедбе з 
вези прописа из области 
Пореза на имовину 

20.11.2013. 

21. 
Портал Ја волим 
Зрењанин 

ЗРЕПОК : Нове стопе 
пореза на имовину на 
штету грађана 

20.11.2013. 

22. РТВ Сантос Персу наградна игра 22.11.2013. 

Промоција нове наградне игре била је уприличена у центру града 
Зрењанина. Посетиоци су могли да разгледају главну награду, Фиат 500 Л, 
да пробају производе приватне робне марке ПерСу маркета, и да се 
информишу о правилима наградне игре. 

23. Лист Зрењанин 

ЗРЕПОК критикује 
градске одлуке о новим 
стопама пореза на 
имовину 

22.11.2013. 

У ПРЕС ЦЕНТРУ града Зрењанина, одржана је конференција за медије  
поводом усвајања нових прописа о порезима на имовину који ће по 
проценама ЗРЕПОК-a и великог броја грађана и привредника који су се 
овим поводом обратили ЗРЕПОК-у додатно оптеретити пореске обвезнике, 
а нарочито становништво које једва саставља крај са крајем. 
Чланови Зрењанинског пословног круга негативно су оценили решења 
Градске управе о одређивању висине стопе пореза, висини стопе 
амортизације за утврђивање пореза на имовину, као и одређивање зона на 
територији града.  „Зрењанински пословни круг“ свестан значаја ове 
материје је још 20. септембра 2013. године упутио иницијативу 
Градоначелнику да се хитно приступи изради нових одлука о наплати 

24. Радио Зрењанин 
ЗРЕПОК критикује 
градску пореску 
администрацију 

22.11.2013. 

25. 
Портал 
Зрењанин онлајн 

Критике ЗРЕПОК-а у 
вези нових прописа из 
области Пореза на 
имовину 

22.11.2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=ifY2qYqQec0
http://www.youtube.com/watch?v=ifY2qYqQec0
http://www.youtube.com/watch?v=ifY2qYqQec0
http://www.youtube.com/watch?v=ifY2qYqQec0
http://www.youtube.com/watch?v=ifY2qYqQec0
http://www.youtube.com/watch?v=ifY2qYqQec0
http://www.youtube.com/watch?v=ifY2qYqQec0
http://www.ilovezrenjanin.com/aktuelno/47029/#respond
http://www.ilovezrenjanin.com/aktuelno/47029/#respond
http://www.ilovezrenjanin.com/aktuelno/47029/#respond
http://www.youtube.com/watch?v=BH7dYLBqlwY
http://www.listzrenjanin.com/index.php/drustvo/2046-zrepok-kritikuje-gradske-odluke-o-novim-stopama-poreza-na-imovinu
http://www.listzrenjanin.com/index.php/drustvo/2046-zrepok-kritikuje-gradske-odluke-o-novim-stopama-poreza-na-imovinu
http://www.listzrenjanin.com/index.php/drustvo/2046-zrepok-kritikuje-gradske-odluke-o-novim-stopama-poreza-na-imovinu
http://www.listzrenjanin.com/index.php/drustvo/2046-zrepok-kritikuje-gradske-odluke-o-novim-stopama-poreza-na-imovinu
http://zrenjaninonline.info/component/k2/item/3246-zrepok-kritikije-gradske-odluke-o-novim-stopama-poreza-na-imovinu
http://zrenjaninonline.info/component/k2/item/3246-zrepok-kritikije-gradske-odluke-o-novim-stopama-poreza-na-imovinu
http://zrenjaninonline.info/component/k2/item/3246-zrepok-kritikije-gradske-odluke-o-novim-stopama-poreza-na-imovinu
http://zrenjaninonline.info/component/k2/item/3246-zrepok-kritikije-gradske-odluke-o-novim-stopama-poreza-na-imovinu


 

26. Вечерње новости 
Пословни круг ЗРЕПОК 
критикује апетит пореске 
администрације 

23.11.2013. 

пореза на имовину и да се оформи радна група за израду аката из ове 
области  и уједно се и понудио да узме учешће у изради ових одлука. 
Након четири одржана састанка радна група је сачинила Нацрте предлога 
Одлука које су и усвојене на Градском већу. На жалост ЗРЕПОК-а ни један 
предлог члана радне групе који је представљао ЗРЕПОК није усвојен у 
поступку израде Нацрта одлука. 

27. Данас 
Порез максималан – 
Примедбе одбачене 

26.11.2013 
Глас разума у виду сета конструктивних предлога које је Удружење 
зрењанинских привредника Зрепок упутило Радној групи за израду 
предлога пореза на имовину током јавне расправе је глатко одбачен. 

28. КГ инфо 
Делегација из 
Зрењанина у посети 
Крагујевцу 

28.11.2013. 

У организацији фирме ЗРЕПОК-а „ТОЧАК АУТО“ ДОО из Зрењанина 
организована је Политичко –привредна посета граду Крагујевцу. 
Основи циљ посете је  размена искустава и развој сарадње између 
Крагујевца и Зрењанина. 
Овом приликом делагација у саставу чланица  ЗРЕПОК-а и представника  
градске управе на челу са градоначелником Иваном Бошњаком  сусрела се 
са руководством групе ЗАСТАВА која представила  потенцијале својих 
фабрика ЗАСТАВА КАМИОНИ И ЗАСТАВА ИМПРО , замеником 
градоначелника Небојшом Здравковићем,на крају радне посете је обишла 
производне погоне Фиат аутомобила Србије 

29. ТВ Крагујевац Посета Застави 

30. ТВ Крагујевац Посета граду Крагујевцу 

31. РТВ Сантос 
Политичко привредна 
посета Крагујевцу 

29.11.2013. 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/vojvodina/porez_maksimalan_primedbe_odbacene.41.html?news_id=271763
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/vojvodina/porez_maksimalan_primedbe_odbacene.41.html?news_id=271763
http://www.ikragujevac.com/vesti/16058-saradnja-zrenjanina-i-kragujevca.html
http://www.ikragujevac.com/vesti/16058-saradnja-zrenjanina-i-kragujevca.html
http://www.ikragujevac.com/vesti/16058-saradnja-zrenjanina-i-kragujevca.html
http://www.youtube.com/watch?v=6vIVjpt8-XA
https://www.youtube.com/watch?v=kXjO-njBc-k
http://www.youtube.com/watch?v=qLleI4Zf8Ic
http://www.youtube.com/watch?v=qLleI4Zf8Ic

