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01. КТВ 
Гомекс наставља са 
акцијама 

01.02.2013. 
Компанија „ ГОМЕКС „ и ове године наставља са бројним акцијама 
изјавила је за телевизију „КТВ“ Бојана Нићетин, маркетинг менаџер 
компаније Гомекс. 

02. Лист Зрењанин 
Хуманост пре свега – 
Светосавски бал у 
градској кући 

01.02.2013.  

У барокном амбијенту Градске куће у Зрењанину и у присуству 
награђених ученика ликовног и литерарног конкурса Хуманитарне 
организације „Светосавље“, као и бројних званица и гостију, одржан 
је у недељу, 27. јануара, добротворни Светосавски бал. Поједини 
чланови ЗРЕПОК-а су уједно и чланови организације „Светосавље“  

03. Лист Зрењанин 
Гомекс преузео 
кумство у школи 9.мај 

01.02.2013. 

Основна и средња школа „9.мај“ прославила је школску славу 
Светог Саву уз присуство великог броја ђака,њихових 
родитеља,професора,пријатеља школе и представника градске 
управе. Кумство је од техничког директора „Беохемије“ Драгана 
Даниловића,  преузела компанија „Гомекс“ на челу са генералним 
директором Гораном Ковачевићем. 

04. 

КТВ 
Гомекс – Акција – 
Борба против рака 

04.02.2013. 

У Гомекс Тоталу на Леснини, компанија Гомекс је у сарадњи са 
Патронажном службом Дома здравља „ Др Бошко Вребалов „ 
организовала акцију поводом Свеског дана борбе против рака. 
Суграђанима је дељен едукативни материјал о овој болести,а 
вршило се и редовно мерење шећера у крви, као и крвног притиска. 

РТВ Сантос 

05. Лист Зрењанин 
Преговори о 

минималној цени рада 
08.02.2013. 

Горан Ковачевић, члан „ЗРЕПОК“-а и председник УПС-Послодавци 
Зрењанина у Зрењанину у интервјуу наводи разлоге и за и  против 
повећања минималца. 

06. КТВ ЗРЕПОК-Актуелности 08.02.2013. 

Драган Видаковић, председник ЗРЕПОК-а је у прилогу разговарао са 
Бојаном Стерљингом, новинаром медијске куће КТВ о активностима 
Удружења. Он је том приликом најавио акцију „Да се лакше дише“, 
коју ЗРЕПОК спроводи од 2010. Године.  

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У ФЕБРУАРУ 2013. ГОДИНЕ: 

У фебруару месецу бележимп пад медијских активнпсти.  О активнпстима „ЗРЕПОК“-а у нареднпм перипду са нпвинарпм медијске куће 
„КТВ“ разгпварап је председник Удружеоа, Драган Видакпвић. 

 Гпран Кпвачевић, члан „ЗРЕПОК“-а и председник УПС-Ппслпдавци Зреоанина је у интервјуу са нпвинарпм Листа Зреоанин навеп разлпге и 
за и прптив ппвећаоа минималца, дпк је Дргпљуб Бјелпглав са нпвинарима разгпварап п актуелнпстима у вези прпблема са млекпм и 
млечним прпизвпдима. 

Преглед медијских објава за месец Фебруар 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=058f5WD5oAY
http://www.youtube.com/watch?v=058f5WD5oAY
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28676:svetosavski-bal-u-gradskoj-kui-&catid=21:reportae&Itemid=21
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28676:svetosavski-bal-u-gradskoj-kui-&catid=21:reportae&Itemid=21
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28676:svetosavski-bal-u-gradskoj-kui-&catid=21:reportae&Itemid=21
http://www.youtube.com/watch?v=zan7kdzgc-Q
http://www.youtube.com/watch?v=vi2lGxB7f2U&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=146
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28702:pregovori-o-minimalnoj-ceni-rada&catid=5:aktuelno&Itemid=5
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28702:pregovori-o-minimalnoj-ceni-rada&catid=5:aktuelno&Itemid=5


07. Лист Зрењанин 

У Зрењанинској 
градској управи 

отворена Канцеларија 
за брзе одговоре 

08.02.2013. 

Отварање канцеларије за брзе одговоре подржао је и „ЗРЕПОК“. 
Присутнима се на конференцији за новинаре обратио и председник 
„Зрењанинског пословног круг“, Драган Видаковић и том приликом је 
оценио да је овим почела реформа градске управе да би она 
постала јефтинија и ефикаснија, прилагођена потребама грађана. 

08. КТВ  
Гомеx – Дан 
заљубљених 

14.02.2013.  

Основна и средња школа „ 9. Мај „ већ дуги низ година има одличну 
сарадњу са компанијом „ Гомеx „. Радови ученика Основне и средње 
школе „ 9. Мај „ били су изложени у ТОТАЛ-у поводом Светог 
Трифуна односно Дана заљубљених. 

09. Лист Зрењанин 
Бесплатан позив за 

безбедну вожњу 
14.02.2013.  

Највећи Зрењанински такси превозник је ових дана увела још 
неколико иновација које су на располагању корисницима њихових 
услуга. Драган Видаковић о новинама у пословању „И таксија“ 

10. Лист Зрењанин 
Бесплатан технички 
преглед у „Точак ауту“ 

14.02.2013 

Од понедељка, 11. фебруара, „Точак ауто” свим возачима поклања 
бесплатан технички преглед и контролу возила, и то путничких, 
полутеретних возила, мотоцикала и скутера. ПР текст о услугама 
које пружа „Точак Ауто“, фирма чланица „ЗРЕПОК-а“ 

11. РТВ Сантос 

ББ трејд и ББ компани 

– Изјава у вези 

актуелног проблема 

са млеком 

26.02.2012. 

Јелена Оџић, задужена за односе са јавношћи при компанији ББ 
трејд и ББ компани је информисала јавност да те компаније редовно 
контролишу своје производе и воде рачуна о здравственој 
исправности свих производа. Она је уједно пренела информацију да 
је забележен пад тражње дуготрајног млека. 

12. КТВ  Гомекс - Најава 

хуманитарне акције  
26.02.2012. 

Бојана Нићетин, маркетинг менаџер компаније Гомекс је у прилогу 
најавила почетак Хуманитарне акције која помаже дечију болницу.  

13. Лист Зрењанин Зрењанинске трговине 

поштују прописе 
28.02.2013. 

„ББ Трејд” ад, трговински ланац, који послује у малопродајним 
форматима „Персу”, по препоруци Министарства пољопривреде 
Републике Србије повукао је из продаје све производе за које 
постоји сумња на повећану концентрацију афлатоксина. – Фирме 
чланице ЗРЕПОК-а „ББ Трејд” и „ББ Компани”, са брендовима 
„Деликато”, прерада меса, и „Белкино”, прерада млека, редовно и у 
складу са ХАЦЦП стандардима, правилницима и обавезама 
прописаним законом, воде рачуна о здравственој исправности свих 
производа које нуде својим потрошачима – изјавио је члан 
„ЗРЕПОК“-а и генерални директор Драгољуб  Бјелоглав. 

http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28688:nee-biti-vie-dredanja-pred-alterima&catid=5:aktuelno&Itemid=5
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28688:nee-biti-vie-dredanja-pred-alterima&catid=5:aktuelno&Itemid=5
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28688:nee-biti-vie-dredanja-pred-alterima&catid=5:aktuelno&Itemid=5
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28688:nee-biti-vie-dredanja-pred-alterima&catid=5:aktuelno&Itemid=5
http://www.youtube.com/watch?v=aI0iYFFPVEY
http://www.youtube.com/watch?v=aI0iYFFPVEY
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28817:dragan-vidakovi-o-novinama-u-poslovanju-i-taksija&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28817:dragan-vidakovi-o-novinama-u-poslovanju-i-taksija&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28821:novo-u-toak-autu&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28821:novo-u-toak-autu&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.youtube.com/watch?v=LGxiMz-5w9c&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=25
http://www.youtube.com/watch?v=LGxiMz-5w9c&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=25
http://www.youtube.com/watch?v=LGxiMz-5w9c&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=25
http://www.youtube.com/watch?v=LGxiMz-5w9c&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=25
http://www.youtube.com/watch?v=Mm7XEfdaY0M
http://www.youtube.com/watch?v=Mm7XEfdaY0M
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28954:dok-se-ekaju-rezultati-superanalize-iz-holandije-o-prisustvu-aflatoksina-u-mleku-na-domaem-tritu&catid=4:tema-broja&Itemid=4
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28954:dok-se-ekaju-rezultati-superanalize-iz-holandije-o-prisustvu-aflatoksina-u-mleku-na-domaem-tritu&catid=4:tema-broja&Itemid=4


 


