
 

 

 

 

Зи  

Ред 
број 

Медиј Наслов Датум  Опис активности Линк 

01. КТВ - Објектив 
Гомекс – Прослава 17. 

рођендана 

02.04.2012. 

Компанија Гомекс прославила је 17 година успешног рада са својим 
потрошачима. Организована је специјална викенд акција по тотално 
ниским ценама, а у највећем продајном објекту Тоталу, у недељу 1. априла 
компанија је понудила низ акција за све потрошаче уз слоган „Није шала – 
Гомекс 17 година поправља расположење“. 
 

02. 
РТВ Сантос – 
Вести 

Прослава рођендана – 
Компанија Гомекс  

03. 
РТВ Сантос - 
Вести  

Поскупљење такси 
услуга 

02.04.2012. 
Директор фирме  „I Taxi“ дао изјаву у вези поскупљења Такси услуга  
 

04. КТВ - Објектив „I Taxi“ - Поскупљење 02.04.2012. 
Учесталост поскупљења нафтних деривата у задње време, проузроковала 
је поскупљење такси услуга у граду Зрењанину. Зоран Мицић, директор 
фирме „I Taxi“ одговорио на питања новинара у вези поскупљења.  

05. Радио Зрењанин Скупљи Такси превоз 02.04.2012. 
Зоран Мицић, директор „I-taksija“ најавио да ће поскупети такси превоз у 
граду Зрењанину  
http://www.radio-zrenjanin.com/vest.php?vestid=1240&strana=2 

06. КТВ - Објектив 
Гомекс – Конференција 

за медије 
05.04.2012. Поводом 17 година успешног пословања компаније Гомекс, директор ове 

компаније Горан Ковачевић одржао је конференцију за медије на којој је 
представљен прошлогодишњи рад ове компаније као и план пословања за 
наредни период. 
 07. 

РТВ Сантос - 
Вести 

Горан Ковачевић – 
Гомекс – Конференција 

КЗН 
05.04.2012. 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У АПРИЛУ 2012. ГОДИНЕ: 

У априлу месецу су спрпведене брпјне активнпсти.  Презентацијa прпјекта „Летоа стручна пракса “  пдржана на Техничкпм  факултету  је 
била изузетнп дпбрп прппраћена пд стране свих лпкалних медија. Прпјекат се сппмиое и у наципналним дневним нпвинама кап пример 
дпбре праксе. 

Трибина кпју је “ЗРЕПОК“ прганизпвап заједнп са „Центрпм за развпј ппрпдичних кпмпанија“ је била изузетнп дпбрп прппраћена пд стране 
представника медија. 

 Инфпрмације п акцији „Да се лакше дише“ ,кпју је ЗРЕПОК пп трећи пут прганизпвап пве гпдине су представници медија пренели јавнпсти 
на пдличан начин, акција кпја се претвара у традицију је представљена такпђе кап дпбар пример и ппдржана је  пд стране свих друштвених 
чинилаца. 

 

 Преглед медијских објава за месец Април 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JWOP4fALdrs
http://www.youtube.com/watch?v=JWOP4fALdrs
http://www.youtube.com/watch?v=URU2WY8-qGQ&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=260&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=URU2WY8-qGQ&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=260&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=HcPsXW5ZtlI&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=256&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=HcPsXW5ZtlI&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=256&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=0rG3SqFLfdo
http://www.radio-zrenjanin.com/vest.php?vestid=1240&strana=2
http://www.youtube.com/watch?v=RmTrovCZYbg
http://www.youtube.com/watch?v=RmTrovCZYbg
http://www.youtube.com/watch?v=9KkHf-YvZvs&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=227&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=9KkHf-YvZvs&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=227&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=9KkHf-YvZvs&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=227&feature=plcp


08. КТВ - Објектив АД Огрев - Акција 06.04.2012.  
Огрев АД Зрењанин из недеље у недељу организује акцијске продаје у 
којима су цене производа углавном ниже за 10 до 15 процената. 

 

09. РТС  
„Валор“ –  

Запошљавање особа са 
инвалидитетом 

06.04.2012.  
Директор команије „Валор“ је дао изјаву у вези запошљавања особа са 
инвалидитетом и укључивања у програм НСЗ. 

10. Лист Зрењанин Валор 06.04.2012. 

Предузеће Валор укључено у запошљаваље особа са инвалидитетом.  
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2

4705:preduzee-valor-ukljueno-u-zapoljavanje-osoba-sa-
invaliditetom&catid=9:privreda&Itemid=9 

11. КТВ - Објектив 
Гомекс - Прослава 

рођендана у клубу 

Зелено Звоно 

09.04.2012. 

Компанија Гомекс прославила је 17. рођендан у петак у Позоришном клубу 
"Зелено звоно„. Рођенданском слављу присуствовали су представници 
политичког живота града на Бегеју, директори градских институција и 
предузећа, пословни партнери ове компаније, представници медија и други 
истакнути Зрењанинци. Славље је увеличао и наш позанти глумац Милан 
Лане Гутовић. 
 

12. Лист Дневник 
Прилика за доказивање 

пред послодавцима 
11.04.2012. 

Технички факултет “Михајло Пупин” у Зрењанину и удружење привредника 
“Зрењанински пословни круг” (Зрепок) и ове године наставиће сарадњу и 
организовати летњу стручну праксу за студенте. 
http://www.dnevnik.rs/drustvo/prilika-za-dokazivanje-pred-poslodavcima 

13. Новости Да млади остану у граду 10.04.2012. 
Технички факултет Михајло Пупин и Зрењанински пословни круг – ЗРЕПОК 
и ове године ће омогућити студентима Техничког факултета волонтирање у 
фирмама чланица Удружења.  

14. Радио Зрењанин 
ЗРЕПОК и Технички 

факултет 
11.04.2012. 

Током „Летње стручне праксе у 2012. години“ која се реализује у сарадњи 
Техничког факултета „Михајло Пупин“ и Зрењанинског пословног круга 
„ЗРЕПОК“ студенти ће имати прилику да се представе привредницима пре 
него што дођу на тржиште рада. На овај начин оствариће се првобитне 
намере привредника и факултета да се млади људи задрже у Зрењанину. 
Пројекат „Летња стручна пракса“ презентован је на Техничком факултету.  

15. КТВ - Објектив 
ЗРЕПОК – Летња 

спрема за студенте 
факултета 

12.04.2012. Након успешно реализоване летње стручне праксе у прошлој 2011.години, 
реализоване у сарадњи Техничког факултета "Михајло Пупин" и 
Зрењанинског пословног круга "Зрепок", актери најављују почетак новог 
циклуса.  16. 

РТВ Сантос - 
Вести 

Летња стручна пракса 12.04.2012. 

http://www.youtube.com/watch?v=N6bqonUdpmA
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24705:preduzee-valor-ukljueno-u-zapoljavanje-osoba-sa-invaliditetom&catid=9:privreda&Itemid=9
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24705:preduzee-valor-ukljueno-u-zapoljavanje-osoba-sa-invaliditetom&catid=9:privreda&Itemid=9
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24705:preduzee-valor-ukljueno-u-zapoljavanje-osoba-sa-invaliditetom&catid=9:privreda&Itemid=9
http://www.youtube.com/watch?v=tEPM-kJZvgc
http://www.youtube.com/watch?v=tEPM-kJZvgc
http://www.youtube.com/watch?v=tEPM-kJZvgc
http://www.dnevnik.rs/drustvo/prilika-za-dokazivanje-pred-poslodavcima
http://www.radio-zrenjanin.com/vest.php?vestid=1254&strana=3
http://www.radio-zrenjanin.com/vest.php?vestid=1254&strana=3
http://www.youtube.com/watch?v=nsXh-gJPTaI
http://www.youtube.com/watch?v=nsXh-gJPTaI
http://www.youtube.com/watch?v=nsXh-gJPTaI
http://www.youtube.com/watch?v=qrwNXyjIV8s&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=172&feature=plcp


17. 
 

РТВ Сантос – 
Вести 

Ускршња акција – Персу 
маркета 

12.04.2012. 
Поводом Ускрса Персу Маркети организовали Супер акције у својим 
малопродајним објектима.  

18. 
РТВ Сантос - 
Вести  

Турнир у стоном тенису - 
Персу 

12.04.2012. 
У хали спортова „Медисон“ одржан је ускршњи стонотениски турнир за 
децу до 14 година, на ком су учествовали клубови из Зрењанина и околних 
места. Персу маркети као спонзори скупа су учесницима турнира 
обезбедили освежење. 

19. 
 

КТВ - Објектив 
Ускршњи стоностениски 

турнир 
12.04.2012. 

20. КТВ - Објектив АД Огрев - Акција 13.04.2012. Најава акцијског снижења   

21. КТВ - Објектив 
Гомекс- Ускршња акција 

у Тоталу 
13.04.2012. 

Компанија Гомекс наставља досадашњу традицију обележавања празника 
у свом објекту Тотал на Леснини. Овог пута обележен је Велики петак. 
 

22.  КТВ - Објектив  
" Гомекс " - Отварање 2 

нова објекта 
13.04.2012.  

Данас је компанија " Гомекс " отворила два нова малопродајна објекта, у 
Тителу на адреси Парадни Трг бр.4 и у Борчи , општина Палилула, у улици 
Ивана Милутиновића 77а. 
 

23. 
РТВ Сантос - 

Вести 
Презентација ТФ 
Михајло Пупин 

13.04.2012. 
Одржана презентација ТФ Михајло Пупин. ЗРЕПОК се спомиње као 
партнер на пројектима. 
 

24. Е капија 

Најуспешнији од 
оснивања - Компанија 

"Гомеџ" планира 
отварање 24 

малопродајна објекта и 
хипермаркета 

17.04.2012. 

"Гомекс" је седамнаесту годину рада дочекао са укупно 79 малопродајних 
објеката и бруто прометом већим од 42 мил ЕУР. Зрењанинска компанија 
је почетком априла обележила годишњицу, најуспешнију годину од 
оснивања и наставила у смеру константног ширења. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=v57br-czTbg&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=177&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=v57br-czTbg&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=177&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=2yfy12KmxVE&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=175&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=2yfy12KmxVE&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=175&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=64ygstukaaQ
http://www.youtube.com/watch?v=64ygstukaaQ
http://www.youtube.com/watch?v=bElm9BzYlI4
http://www.youtube.com/watch?v=Jg_LD0gftWA
http://www.youtube.com/watch?v=Jg_LD0gftWA
http://www.youtube.com/watch?v=6B10rIbdXSM
http://www.youtube.com/watch?v=6B10rIbdXSM
http://www.youtube.com/watch?v=ofsllaCaZg0&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=162&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=ofsllaCaZg0&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=162&feature=plcp
http://www.ekapija.rs/website/sr/page/562382
http://www.ekapija.rs/website/sr/page/562382
http://www.ekapija.rs/website/sr/page/562382
http://www.ekapija.rs/website/sr/page/562382
http://www.ekapija.rs/website/sr/page/562382
http://www.ekapija.rs/website/sr/page/562382


25. 
РТВ Сантос - 

Вести 
ЗРЕПОК и АSee – 

Породичне компаније 
18.04.2012. 

У просторијама Регионалне привредне коморе Зрењанин, одржана је стручна 
трибина под називом "Да ли ће моја компанија постати породична". 

 

26. КТВ Објектив 
ЗРЕПОК и АSee – 

Породичне компаније 
18.04.2012.  У просторијама РПК – ЗРЕПОК организовао трибину. 

27. Лист Зрењанин 
Између компаније и 

породице 
20.04.2012. 

О проблемима у троугловима „власник – родитељ – руководилац” и „бизнис 
– породица – власништво” говорили су Борис Вукић и Милош Шварц из 
АСЕЕ-а, а тему су најавили мр Биљана Влатковић из Регионалне 
привредне коморе и Драган Видаковић из ЗРЕПОК-а. 

http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=24829:tribina-u-regionalnoj-privrednoj-
komori&catid=6:drutvo&Itemid=6 

28. Лист Зрењанин 
Нова шанса у летњој 

стучној пракси 
20.04.2012. 

Технички факултет „Михајло Пупин“ и Зрењанински пословни круг 
(ЗРЕПОК) објавили су позив за обављање летње стручне праксе. 

http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=24887:saradnja-tehnikog-fakulteta-i-zrepok-
a&catid=11:hronika&Itemid=11 

29. КТВ Објектив Огрев АД 20.04.2012. 
Акцијско снижење у објектима Огрева 
 

30. КТВ Зрењанин ЗРЕПОК у Новом Бечеју  21.04.2012. 

Поводом светског Дана планете Земље који се обележава 22. априла, 
чланови "Зрењанинског пословног круга" организовали су акцију "Да се 
лакше дише" и у оквиру те акције доделили су донацију саднице дрвећа 
општини Нови Бечеј.   

31. РТВ Сантос 

Зрењанински пословни 
круг организује акцију Да 
се лакше дише У Новом 

Бечеју 

21.04.2012.  
ЗРЕПОК доделио општини Нови Бечеј саднице Пирамидалног храста у 
оквиру акције „Да се лакше дише“.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=O9MaPh4fxAc&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=131&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=O9MaPh4fxAc&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=131&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=yRNba9XJKYs
http://www.youtube.com/watch?v=yRNba9XJKYs
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24829:tribina-u-regionalnoj-privrednoj-komori&catid=6:drutvo&Itemid=6
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24829:tribina-u-regionalnoj-privrednoj-komori&catid=6:drutvo&Itemid=6
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24829:tribina-u-regionalnoj-privrednoj-komori&catid=6:drutvo&Itemid=6
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24887:saradnja-tehnikog-fakulteta-i-zrepok-a&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24887:saradnja-tehnikog-fakulteta-i-zrepok-a&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24887:saradnja-tehnikog-fakulteta-i-zrepok-a&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.youtube.com/watch?v=MkUEt7sC7cw
http://www.youtube.com/watch?v=HIOpha7psRs
http://www.youtube.com/watch?v=dbCuZvxkZwA&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=107&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=dbCuZvxkZwA&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=107&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=dbCuZvxkZwA&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=107&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=dbCuZvxkZwA&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=107&feature=plcp


32. 
Сајт општине 
Нови Бечеј  

Акција „Да се лакше 
дише“ 

21.04.2012 

„Зрепок“ уручио представницима општине Нови Бечеј 30 садница 
пирамидалног храста 

http://www.novibecej.rs/index.php?option=com_content&view=article&id
=525:da-se-lake-die&catid=1:aktuelno&Itemid=1 

33. КТВ Објектив 
ЈКП " Чистоћа и 

зеленило " и ЗРЕПОК 
23.04.2012. 

Директорица ЈКП " Чистоћа и зеленило " Зрењанин и члан Извршног 
одбора ЗРЕПОК - а, данас су у парку вртића " Бамби " на Багљашу, 
симболичном садњом садница обележили овогодишњу акцију ЗРЕПОК - а, 
под називом " Да се лакше дише ". 
 

34. Сантос  
ЗРЕПОК по трећи пут 

организовао акцију „Да 
се лакше дише“ 

23.04.2012 

35. Радио Зрењанин 
Акција ЗРЕПОК-а 

поводом Дана планете 
земље  

23.04.2012. 

ЗРЕПОК је већ трећи пут организовао акцију „Да се лакше дише“. Стева 
Кочалка Члан ИО Удружења је у парку вртића Бамби одговорио на питања 
новинара у вези акције и симболичним засађивањем једне саднице 
Гвозденог дрета обележио овогодишњу акцију. 

36. Лист Зрењанин 
Акција ЗРЕПОК-а у 

сарадњи са ЈКП 
„Чистоћа и зеленило“ 

27.04.2012.  

Акцијом чији је циљ пошумљавање Зрењанина обележава се Дан планете 
земље, 22. Април.ДИРЕКТОРКА ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Биљана Глигић 
и члан Извршног одбора ЗРЕПОК-а Стеван Кочалка засадили су у 
понедељак, 23. априла, садницу у парку вртића „Бамби“ на Багљашу, чиме 
је симболично обележена овогодишња акција ЗРЕПОК-а „Да се лакше 
дише“. 

http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=24923:akcija-zrepoka-u-saradnji-sa-jkp-istoa-i-
zelenilo&catid=6:drutvo&Itemid=6 

37. 
РТВ Сантос - 

Вести 
Персу у дворишту клуба 

Музеј 
28.04.2012 

У дворишту клуба Музеј Персу маркети су организовали дружење са 
децом.  

38. КТВ Објектив  
Међународни сајам 

Грађевине 
28.04.2012. 

Сајам грађевине је као и већина специјализованих приредби Беогардског 
сајма, потекао из Сајма технике. Сајам грађевине постао је најзначајнији 
специјализовани сајам из ове делатности у региону целе југоисточне 
Европе. Учесник сајма је био између осталих и Керамика Јовановић из 
Зрењанина. 

http://www.novibecej.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=525:da-se-lake-die&catid=1:aktuelno&Itemid=1
http://www.novibecej.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=525:da-se-lake-die&catid=1:aktuelno&Itemid=1
http://www.youtube.com/watch?v=bsYyhWLyTsk?
http://www.youtube.com/watch?v=bsYyhWLyTsk?
http://www.youtube.com/watch?v=knG2SMm8mO4&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=88&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=knG2SMm8mO4&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=88&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=knG2SMm8mO4&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=88&feature=plcp
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24923:akcija-zrepoka-u-saradnji-sa-jkp-istoa-i-zelenilo&catid=6:drutvo&Itemid=6
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24923:akcija-zrepoka-u-saradnji-sa-jkp-istoa-i-zelenilo&catid=6:drutvo&Itemid=6
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24923:akcija-zrepoka-u-saradnji-sa-jkp-istoa-i-zelenilo&catid=6:drutvo&Itemid=6
http://www.youtube.com/watch?v=PyHx4qJObGU&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=33&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=PyHx4qJObGU&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=33&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yoc8kgpVqOM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yoc8kgpVqOM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Е капија 
Гомекс отворио 

продавницу у Арадцу 
30.04.2012.  

"Гомекс" је отворио свој 83. малопродајни објекат, у Арадцу код 
Зрењанина. Објекат се налази у Новосадској бб и располаже продајним 
простором од 130м2, класификован је као суперета. 

http://www.ekapija.rs/website/sr/page/568953 

http://www.ekapija.rs/website/sr/page/568953

