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брпј 

Медиј Наслпв Датум  
Опис активнпсти 

 

01. КТВ  Акција у Огреву 04.10.2013. 
'' Огрев '' АД Зреоанин из недеље у недељу прганизује акцијске прпдаје у  
кпјима су цене прпизвпда вепма приступашне. Такпђе Огрев АД свпјим  
купцима нуди и ппвпљне услпве плаћаоа. 

02. Магазин 
“Instore”  Нпви Гпмекс у Рускпм 

селу 
04.10.2013. 

Кпмпанија Гпмекс птвприла је 27. септембра пбјекат у Рускпм Селу. 
Објекат се прпстире на вище пд 140м2 прпдајнпг прпстпра, а оегпвим 
птвараоем је пбезбеђенп раднп местп за седам људи. У ппнуди је вище пд 
3.000 артикала рпбе щирпке пптрпщое.  03. Лист Зреоанин 

04. Лист Зреоанин 
„Државни ппсап“ и 

„Омкафе“ у „Гпмексу“ 
04.10.2013. 

Најппсећенији прпдајни пбјекат „Гпмекса“, супермаркет „Тптал“ у Меснпј 
заједници „Дпситеј Обрадпвић“, бип је прва станица на прпмптивнпм путу 
рпбне марке „ОмКафе“, у субпту, 28. септембра, а прави спектакл за 
ппсетипце су приредили ликпви из хумпристишке серије ТВ Впјвпдина 
„Државни ппсап“ - Ђпрђе Чваркпв, Драган Тпрбица и Бпщкић 

05. Лист Зреоанин 
Јединствена услуга у 

Тпшак аутп 
04.10.2013. 

Фирма шланица ЗРЕПОК-а, „Тпшак аутп” увеп је нпву мпгућнпст за купце и 
кприснике услуга - реш је п мпгућнпсти да се приликпм регистрације 
впзила дпслпвнп све радое пбаве на једнпм месту, без пптребе да се 
пдлази у Сапбраћајну пплицију. Реш је п услугама технишкпг прегледа 
впзила, превпда впзила, издаваоа пплиса псигураоа пд 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКТОБРУ 2013. ГОДИНЕ: 

ЗРЕПОК је реагпвап на вест да је Нафтна индустрије Србије ппчела изградоу аминскпг ппстрпјеоа у пквиру ппгпна за прераду гаса у 
Елемиру и ппслап свим медијским кућама Саппштеое за јавнпст. Драган Видакпвић, председник ЗРЕПОК-а је ппсебнп дап изјаву РТВ 

Сантпс ппвпдпм пве вести.  

Завршетак прпјекта Летое стручне праксе је такпђе изазвалп велику пажоу нпвинара, прпјекат је успешнп реализпван већ трећи пут и у 
медијима прпмпвисан кап пример дпбре праксе на нивпу целе државе. 

Члан ЗРЕПОК-а, Гпран Кпвачевић је у разгпвпру са нпвинаркпм Листа Зреоанин гпвприп п нпвим мерама владе, п ппвећаоу ПДВ-а и п 
прпблемима привредника. 

Персу маркети, у сарадои са Тпчак Аутпм, настављају са прганизпваоем путујућег каравана, крпз сва насељена места у кпјима се Персу 
маркети налазе пва акција се мпже издвпјити пд псталих, кап леп пример сарадое фирми ЗРЕПОК-а. 

Преглед медијских објава за месец Октобар 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ccCNi2bmsZk
http://www.instore.rs/newsarticle/newsarticle/Novi-Gomex-u-Ruskom-Selu
http://www.instore.rs/newsarticle/newsarticle/Novi-Gomex-u-Ruskom-Selu
http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/1205-drzavni-posao-i-omkafe-u-gomeksu
http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/1205-drzavni-posao-i-omkafe-u-gomeksu
http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/1205-drzavni-posao-i-omkafe-u-gomeksu
http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/1206-jedinstvena-usluga-u-tocak-autu-registracija-bez-odlaska-u-mup
http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/1206-jedinstvena-usluga-u-tocak-autu-registracija-bez-odlaska-u-mup


аутппдгпвпрнпсти, кап и каскп пплиса, издаваоа регистраципних 
налепница, издаваоа прпбних таблица, издаваоа регистраципних 
таблица, уплата такси на сппственпм ппщтанскпм щалтеру, пбављаоа 
атестних и реатестних прегледа, пднпснп кпмплетне регистрације впзила и 
прве регистрације без пдласка у СУП. 

06. Лист Зреоанин 

Захвалнпст за дппринпс 
развпју квалитета – 

Гпран Кпвашевић, шлан 
ЗРЕПОК-а дпбитник 

награде „Тпща 
Јпванпвић“ 

11.10.2013. 

Члан ЗРЕПОК-а, Гпран Кпвашевић, успещан привредник на шелу кпмпаније 
„Гпмекс“, дпбитник је пвпгпдищое Награде „Тпща Јпванпвић“ кпју 
дпдељује зреоанинскп Ппзприщте. Нарпднп ппзприщте „Тпща Јпванпвић“ 
је пву Награду устанпвилп 2006. гпдине за људе кпји дппринпсе развпју и 
квалитету пве институције 

07. Лист Зреоанин 
Заједнишка Акција 

Персуа и Тпшак Аута 
11.10.2013 

Персу маркети, у сарадои са Тпшак Аутпм, настављају са прганизпваоем 
путујућег каравана, крпз сва насељена места у кпјима се Персу маркети 
налазе, а какп би прпмпвисали ФИАТ 500Л. У склппу каравана спрпвпди се 
анкета међу грађанима и купцима, уз ппмпћ кпје сви заинтереспвани 
грађани, кпји пставе свпје ппдатке, мпгу да дпбију детаљна пбавещтеоа п 
ппвпљнпстима кпје нуде Персу маркети и Тпшак аутп. 

08. РТВ Сантпс 
Путујући караван – 
Персу и Тпшак Аутп 

09. КТВ 
Гпмекс – Дпнација 

педијатрији у Врщцу 
08.10.2013. 

Кпмпанија Гпмекс је ппсетпм педијатрији у Врщцу заврщила једну пд 
друщтвенп пдгпвпрних акција, ппмпћ дешијим устанпвама у Дпмпвима 
здравља щирпм Впјвпдине, у сарадои са брендпвима прпизвпђаша П & Г. 

10. Лист Зреоанин 
Дарпви за пдељеоа 

педијатрије 

11. РТВ Сантпс Гпмекс у Шапцу 10.10.2013. 

 Кпмпанија „Гпмекс“ и щабашка фирма „Нпвитас“ су у утпрак 08.10.2013.г 
пптписале Мемпрандум п ппслпвнп-технишкпј сарадои у прпстпријама 
Нпвитаса у Шапцу. Гпмекс ће у нареднпм перипду щирпм Шапца птвприти 
малппрпдајне пбјекате кпји су врлп преппзнатљиви и у пквиру Гпмекс 
стандарда. 

12. КТВ  Огрев - Акција 11.10.2013. 
'' Огрев '' АД Зреоанин из недеље у недељу прганизује акцијске прпдаје у  
кпјима су цене прпизвпда вепма приступашне. Такпђе Огрев АД свпјим  
купцима нуди и ппвпљне услпве плаћаоа. 

http://www.listzrenjanin.com/index.php/reportaze/1418-pozorisni-specijal-3
http://www.listzrenjanin.com/index.php/reportaze/1418-pozorisni-specijal-3
http://www.listzrenjanin.com/index.php/reportaze/1418-pozorisni-specijal-3
http://www.listzrenjanin.com/index.php/reportaze/1418-pozorisni-specijal-3
http://www.listzrenjanin.com/index.php/reportaze/1418-pozorisni-specijal-3
http://www.listzrenjanin.com/index.php/reportaze/1418-pozorisni-specijal-3
http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/1320-zajednicka-akcija-persua-i-tocak-auta
http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/1320-zajednicka-akcija-persua-i-tocak-auta
http://www.youtube.com/watch?v=_j2Uz79dz3Q
http://www.youtube.com/watch?v=_j2Uz79dz3Q
http://www.youtube.com/watch?v=OWqjve6WR3A
http://www.youtube.com/watch?v=OWqjve6WR3A
http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/1323-zavrsetak-humanitarne-akcije-gomeksa
http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/1323-zavrsetak-humanitarne-akcije-gomeksa
http://www.youtube.com/watch?v=nOeE2gk5TVI
http://www.ktvtelevizija.com/najinteresantnjie_vesti_prilog_4309.html


13. КТВ 

Нарпднп ппзприщте 
„Тпща Јпванпвић” – 

Гпмекс – Дпдела 
награда ппзприщта 
Гпрану Кпвашевићу 14.10.2013 

Члан ЗРЕПОК-а, Генерални директпр кпмпаније Гпмекс, Гпран Кпвашевић, 
дпбитник је пвпгпдищое награде „Тпща Јпванпвић“ кпја се сваке гпдине 
дпдељује заслужним ппјединцима и прганизацијама кпји су дппринели 
бпљем функципнисаоу Нарпднпг ппзприщта „Тпща Јпванпвић“. 

14. Лист Зреоанин 

Гпран Кпвашевић – 
Примип награду 

Нарпднпг ппзприщта у 
Зреоанину 

15. РТВ Сантпс 
ЗРЕПОК- ппвпдпм 

изградое аминскпг 
ппстрпјеоа у Елемиру 15.10.2013. 

Изјава Драгана Видакпвића, Председника ЗРЕПОК-а ппвпдпм вести п 
изградои ппстрпјеоа за прешищћаваое дпмаћег гаса у Елемиру 

16. Лист Зреоанин Бпљи Гас и за Банаћане 

17. Лист Зреоанин Дневна пплитика квари 
екпнпмију 

18.10.2013. 

Члан ЗРЕПОК-а уједнп Пптпредседник Уније ппслпдаваца Србије (УПС)  
Гпран Кпвашевић пцеоује да су мере кпје је дпнела Влада Србије, самп 
палијативне, неппхпдне да се не би прпдубип бучетски дефицит, и да тек 
треба да се направи дубинска анализа свих прпблема. Кликпм на линк 
мпжете прпшитату кпмплетан интервју. 

18.. Лист Зреоанин Персу маркети брину п 
пптрпщашима 

18.10.2013. 

„Персу маркети” свпјим инпвацијама и акцијама, јпщ једнпм пптврђују да 
су увек спремни да задпвпље дневне пптребе свпјих пптрпщаша. Тим 
ппвпдпм издвајамп три вепма атрактивне акцијске ппнуде. Кликпм на 
линк мпжете сазнати вище п акцијама Персу маркета. 

19. Лист Зреоанин Тпшак Аутп – Фиат 500 Л 
тест викенд 

18.10.2013. 

Ппвпдпм актуелнпг Сајма аутпмпбила у Нпвпм Саду, Тпшак Аутп вам нуди 
тест впжоу најтраженијег впзила у Србији. 
Заинтереспвани ће такп бити у мпгућнпсти да се на најдиректнији нашин 
уппзнају са пдлишним перфпрмансама и ппремпм кпју ппседује Фиат 500Л. 
Осим тест впжое за свакпг купца кпји се за викенд пдлуши на куппвину 
500Л-а приређен је и специјалан ппклпн. 
 

http://www.ktvtelevizija.com/najinteresantnjie_vesti_prilog_4314.html
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http://www.listzrenjanin.com/index.php/kultura/1490-goran-kovacevic-primio-nagradu-tosa-jovanovic
http://www.listzrenjanin.com/index.php/kultura/1490-goran-kovacevic-primio-nagradu-tosa-jovanovic
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http://www.youtube.com/watch?v=ATYnIzTZOsw
http://www.youtube.com/watch?v=ATYnIzTZOsw
http://www.youtube.com/watch?v=ATYnIzTZOsw
http://www.listzrenjanin.com/index.php/aktuelno/1525-bolji-gas-i-za-banacane
http://www.listzrenjanin.com/index.php/aktuelno/1526-dnevna-politika-kvari-ekonomiju
http://www.listzrenjanin.com/index.php/aktuelno/1526-dnevna-politika-kvari-ekonomiju
http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/1427-persu-marketi-brinu-o-potrosacima
http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/1427-persu-marketi-brinu-o-potrosacima
http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/1430-tocak-auto-fiat-500l-test-vikend
http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/1430-tocak-auto-fiat-500l-test-vikend


 

20. КТВ  Огрев - Акција 18.10.2013. 
'' Огрев '' АД Зреоанин из недеље у недељу прганизује акцијске прпдаје у  
кпјима су цене прпизвпда вепма приступашне. Такпђе Огрев АД свпјим  
купцима нуди и ппвпљне услпве плаћаоа. 

21. Лист Зреоанин Јефтиније у Огреву 27.09.2013. 
Какп би се избприли са слабијпм пптражопм и прпдајпм блпкпва,  
„Неимар“ заједнп са „Огревпм“, предузећем такпђе из састава „Јпванпвић 
групе”прганизпвали су акцију ппјефтиоеоа. 

22. КТВ Акције у Огреву 25.10.2013. 
'' Огрев '' АД Зреоанин из недеље у недељу прганизује акцијске прпдаје у  
кпјима су цене прпизвпда вепма приступашне. Такпђе Огрев АД свпјим  
купцима нуди и ппвпљне услпве плаћаоа. 

23. Лист Зреоанин 
Прпфесипнална 

пријентација у Србији  
25.10.2013. 

Прпјекат „Прпфесипнална пријентација у Србији” реализује Немашка 
прганизација за међунарпдну сарадоу (ГИЗ) у сарадои са Министарствпм 
прпсвете, науке и технплпщкпг развпја и Министарствпм пмладине и 
сппрта. Циљ је усппстављаое функципналнпг и пдрживпг система 
прпфесипналне пријентације за ушенике заврщних разреда пснпвне щкole 
и младе у лпкалним канцеларијама за младе. У саппщтеоу су истакли да је 
ЗРЕПОК пружип пгрпмну ппдрщку и прганизпвап реалне ппсете за ушенике 
у пквиру тпг прпјекта. 

24. КТВ 
ТФ „Михајлп Пупин“ и 

ЗРЕПОК 
30.10.2013. 

Ппвпдпм заврщетка прпјекта „ Летоа струшна пракса 2013. „, кпји 
прганизује Зреоанински ппслпвни круг у сарадои са ТФ „ Михајлп Пупин „ 
,а у кпји су пд пве гпдине укљушени и град Зреоанин и Наципнална служба 
за заппщљаваое, данас су дпдељена признаоа и ппклпни најуспещнијим 
студентима , ушесницима пвпг прпјекта. 

25. РТВ Сантпс 
Заврщене Летое праксе 

у фирмама ЗРЕПОК-а 
30.10.2013. 

26. КТВ 
Гпмекс – Најава 
наградне игре 

30.10.2013. 

Кпмпанија Гпмекс и даље щири малппрпдајну мрежу. Пп први пут Гпмеч 
ппслује ван Впјвпдине, па такп пд сада Шапшани мпгу куппвати у 
Гпмечспвим пбјектима. Бпјана Нићетин маркетинг меначер кпмпаније 
Гпмеч најавила је и наградну игру кпја стартује 9. децембра. 

http://www.youtube.com/watch?v=sguLvR8pjQ4
http://www.listzrenjanin.com/index.php/privreda/1087-jeftinije-u-ogrevu
http://www.ktvtelevizija.com/najinteresantnjie_vesti_prilog_4374.html
http://www.listzrenjanin.com/index.php/temabroja/1573-profesionalna-orijentacija-u-srbiji
http://www.listzrenjanin.com/index.php/temabroja/1573-profesionalna-orijentacija-u-srbiji
http://www.ktvtelevizija.com/najinteresantnjie_vesti_prilog_4388.html
http://www.ktvtelevizija.com/najinteresantnjie_vesti_prilog_4388.html
http://www.youtube.com/watch?v=FOTOt6wOj6M
http://www.youtube.com/watch?v=FOTOt6wOj6M
http://www.ktvtelevizija.com/najinteresantnjie_vesti_prilog_4389.html
http://www.ktvtelevizija.com/najinteresantnjie_vesti_prilog_4389.html

