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Ред 
број 

Медиј Наслов Датум  Опис активности 

01. Дневник  
Изменити начин 
обрачуна гаса у 

Банату 
01.11.2012. Градско веће у Зрењанину усвојило је на седници закључак о 

покретању иницијативе да се измени начин обрачуна цене гаса за 
потрошаче у Зрењанину и средњобанатском региону. Ово је 
учињено на предлог ЗРЕПОК-а.  Прилог у вези Иницијативе. 02. Блиц  

Усвојена иницијатива 
о корекцији цене 

домаћег гаса 
01.11.2012. 

 
03. 

РТВ Сантос 
Бране нашу трговину и 

производњу – ДТЛ 
конференција 

02.11.2012. 
Власници, директори и комерцијалисти 14 домаћих трговачких кућа, 
чланица асоцијације „Домаћи трговински ланац“ (ДТЛ), крајем 
протеклог викенда окупили су се у Ечки како би договорили 
заједничке пословне подухвате у 2013. години и тако унапредили 
пословање.  У Хотелу „Каштел“ домаћин су им биле овдашње 
фирме „ББ компани“ и „ББ трејд“. 

04. Лист Зрењанин 09.11.2012. 

05. РТВ Сантос 

И такси 07.11.2012. 

Представљање фирме И такси. Изјаву за РТВ Сантос дао је 
директор фирме „И такси“ Зоран Мицић. Промовисан нови слоган 
фирме. 06. 

РТС – Јутарњи 
програм  

07. РТВ Сантос 
И такси- гостовање 

Драгана Видаковића у 
емисији Вести 

07.11.2012. 
Гостовање Драгана Видаковића на РТВ Сантос у емисији Вести. 
Представљање фирме И такси и Промовисање новог слогана. 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У НОВЕМБРУ 2012. ГОДИНЕ 

У новембру месецу у медијима смо више пута могли да прочитамо прилоге на тему Проблем слабог квалитета гаса.  Ова 
тема је обрађивана од стране многих националних медијских кућа. Као што су РТС, Блиц, Вечерње новости, Политика и сл. 

У име ЗРЕПОК-а изјаву је дао Будимир Јовановић. 

Локални медији су пренели јавности информацију да је ЗРЕПОК и у новембру месецу одржао састанак са градским 
челницима, а исто тако су врло добро испраћене и акције фирми „И такси, Гомекс и Персу“ 

Горан Ковачевић, члан ЗРЕПОК-а и у својству председника Сектора за трговину при УПС,током новембра месеца 
новинарима изнео мишљење о ефекту нових мера Владе на тренутно стање у трговини. 

 

Преглед медијских објава за месец Новембар 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/izmeniti-nacin-obracuna-gasa-u-banatu
http://www.dnevnik.rs/vojvodina/izmeniti-nacin-obracuna-gasa-u-banatu
http://www.dnevnik.rs/vojvodina/izmeniti-nacin-obracuna-gasa-u-banatu
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/350950/Zrenjanin-Usvojena-inicijativa-o-korekciji-cene-domaceg-gasa
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/350950/Zrenjanin-Usvojena-inicijativa-o-korekciji-cene-domaceg-gasa
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/350950/Zrenjanin-Usvojena-inicijativa-o-korekciji-cene-domaceg-gasa
http://www.youtube.com/watch?v=eSf2fYQfOGg&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=171&feature=plcp
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27652:brane-nau-trgovinu-i-proizvodnju&catid=9:privreda&Itemid=9
http://www.youtube.com/watch?v=JYjffTlS5GE&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=141&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=VQxEcAdTMyM&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=145&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=VQxEcAdTMyM&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=145&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=VQxEcAdTMyM&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=145&feature=plcp


08. Лист Зрењанин 

ЗРЕПОК и Технички 
факултет након летње 

стручне праксе -
Стипендија за Јовану 

09.11.2012. 
Прилог о пројекту који ЗРЕПОК спроводи у сарадњи са ТФ Михајло 
Пупин. 

09. Лист Зрењанин 
Гомекс у Лукином 

Селу 
09.11.2012. 

Гомекс наставља са ширењем, у новембру месецу отворио продајни 
објекат у Лукином селу. Више о овом догашају прочитајте у прилогу. 

10. РТВ Сантос Трговачке марже 08.11.2012. Изјава Дарка Бјелоглава, комерцијалног директора Персу маркета. 

11. РТВ Сантос 
Отворен нови Персу 
маркет у Зрењанину 

12.11.2012. 

Ширење Персу маркета у Зрењанину. Отворен нови продајни 
објекат Персу маркета у Нушићевој улици у Зрењанину. Прилог са 
отварања. 

12. Наслови.нет 
Јавна потрошња и 
монополи разлог 

раста цена 
13.11.2012. 

Ковачевић, члан ЗРЕПОК-а и председник Секције за трговину при 
УПС, указао је да у ранијем периоду нису примењене одговарајуће 
мере у погледу стабилизације тржишта и цена, о чему сведочи раст 
сиве економије и незапосленост. 

13. Каматица 
Јавна потрошња и 

монополи гурају цене 
у Србији 

13.11.2012. 

14.. Б 92 
Зашто расту цене у 

Србији 
13.11.2012. 

15. КТВ  
Гомекс – Дан 

дијабетеса и акције 
14.11.2012. 

У Гомекс Тоталу на Леснини организована је акција мерења крвног 
притиска и нивоа шећера у крви, поводом 14.новембра Светског 
дана борбе против дијабетеса. 16. РТВ Сантос 

17. 
Вечерње 
новости 

Нису спречени 
поскупљења и 
незапосленост 

14.11.2012. 

Повећање сиве економије, незапослености и цена, јасно указују да 
нису, на време, предузете адекватне мере - тврди Горан Ковачевић, 
председник Секције за трговину при Удружењу послодаваца Србије. 
Више можете прочитати и прилогу. 

http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27649:zrepok-i-tehniki-fakultet-nakon-letnje-strune-prakse&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27649:zrepok-i-tehniki-fakultet-nakon-letnje-strune-prakse&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27649:zrepok-i-tehniki-fakultet-nakon-letnje-strune-prakse&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27649:zrepok-i-tehniki-fakultet-nakon-letnje-strune-prakse&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27654:gomeks-u-lukinom-selu&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27654:gomeks-u-lukinom-selu&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.youtube.com/watch?v=iOv02MBScz8&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=129&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=5BsZqDEDS3w&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=118&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=5BsZqDEDS3w&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=118&feature=plcp
http://www.naslovi.net/2012-11-13/beta/javna-potrosnja-i-monopoli-razlog-rasta-cena/4075088
http://www.naslovi.net/2012-11-13/beta/javna-potrosnja-i-monopoli-razlog-rasta-cena/4075088
http://www.naslovi.net/2012-11-13/beta/javna-potrosnja-i-monopoli-razlog-rasta-cena/4075088
http://www.kamatica.com/novcanik/javna-potrosnja-i-monopoli-guraju-cene-u-srbiji/4871
http://www.kamatica.com/novcanik/javna-potrosnja-i-monopoli-guraju-cene-u-srbiji/4871
http://www.kamatica.com/novcanik/javna-potrosnja-i-monopoli-guraju-cene-u-srbiji/4871
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=11&dd=13&nav_id=659866
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=11&dd=13&nav_id=659866
http://www.youtube.com/watch?v=mAp_XG_ZDyk&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=Fb7rXtmf0fQ&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=97&feature=plcp
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:405884-Nisu-spreceni-poskupljenja-i-nezaposlenost
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:405884-Nisu-spreceni-poskupljenja-i-nezaposlenost
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:405884-Nisu-spreceni-poskupljenja-i-nezaposlenost


 

18. РТВ Сантос 

Одржан трећи 
састанак са 

Градоначелником и 
његовим сарадницима 

16.11.2012. 

У оквиру реализације пројекта „ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА“ и 
договорене динамике редовних састанака пословне заједнице 
Зрењанина и градских челника, у петак, 16. новембра 2012. године у 
сали градског већа одржан је трећи по реду састанак представника 
партнерских огранизација ангажованих на пројекту „Зрењанинска 
сива књига“ и носиоца највиших функција градских власти на челу 
са градоначелником мр Иваном Бошњаком. 

19. 
Вечерње 
новости 

Да Банатски гас буде 

јефтинији од руског 
17.11.2012. 

Творци ”Зрењанинске сиве књиге” - Милиони ”цуре” поручују да из 
средњег Баната стиже неквалитетан гас и сматрају да би он требало 
да буде јефтинији. Прилог у вези ЗРЕПОК-ове Иницијативе. 

20. РТВ Сантос 
Акција у Житишту – 

Персу пакети 

најсиромапнијима 

20.11.2012. 
Персу маркети у сарадњу са Црвеним крстом поделили пакете 
најсиромашнијима. 

21. РТС2 
Прилог о ЗРЕПОК-овој 

Иницијативи у емисији 

Потрошачки саветник 

24.11.2012. 

Зашто потрошачи, привредници и представници локалних власти у 
Банату тврде да Србијагас шаље значајно веће рачуне за преко 
200.000 потрошача гаса у том региону него што би требало? 
Проблем слабог квалитета гаса, о теми говорио члан ЗРЕПОК-а 
Будимир Јовановић.  

http://www.youtube.com/watch?v=EgXoXtjJRvg&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=81&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=EgXoXtjJRvg&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=81&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=EgXoXtjJRvg&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=81&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=EgXoXtjJRvg&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=81&feature=plcp
http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:353910-Zrenjanin-Da-banatski-gas-bude-jeftiniji-od-ruskog
http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:353910-Zrenjanin-Da-banatski-gas-bude-jeftiniji-od-ruskog
http://www.youtube.com/watch?v=qJJUW0tQHgk&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=65&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=qJJUW0tQHgk&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=65&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=qJJUW0tQHgk&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=65&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=F_9j7cswkRs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=F_9j7cswkRs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=F_9j7cswkRs

