
 

 

 

 

 

 

 

Ред 
број 

Медиј Наслов Датум  
Опис активности 

 

1. 

Дневник,  

Радио Зрењанин,  

РТВ Сантос 

Привредници Баната 
помажу поплављенима 

01.06.2014. 
Чланови удружења Зрењанински пословни круг - ЗРЕПОК придружили су 
се акцији прикупљања материјалне помоћи за опоравак општина и градова 
погођених поплавама. 

2. РТВ Сантос 

Увођење новина за 10 
година постојања фирме 

“I Taxi” 
02.06.2014. 

На конференцији за новинаре представљене су новине у раду овог 
предузећа, чији су власници зрењанински „Импел“ – фирма чланица 
ЗРЕПОК-а и панчевачки „Такси петрол“. 
Прва новина је та да ће до краја године у рад бити уведено укупно 50 нових 
возила марке „хјундаи“, опремљених уређајима за метан. Ово гориво је 
потпуна новост у понуди на тржишту Зрењанина и његова основна 
предност је што је потпуно еколошки прихватљиво. Фирма је увела потпуно 
нови систем управљања такси флотом, базиран на интернету и ГПС 
технологији. 
Предузеће „И - такси навигатор“ предало је Градском већу и 
градоначелнику Зрењанина Ивану Бошњаку захтев за корекцију цена у 
такси превозу. 
 

3. КТВ  
I TAXI – Конференција за 

новинаре поводом 10 
година рада 4. Радио Зрењанин 

5. Б92 нет 
И ово има – Таксисти 

хоће ниже цене  
04.06.2014. 

6. Дневник  

Представљање фирме 
„И такси навигатор“ 

04.06.2014. 

7 
Политика, Блиц, 

РТС, Вечерње 

новости 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У ЈУНУ 2014. ГОДИНЕ: 

На ппчетку месеца у медијима, у фпкусу је била „ЗРЕПОК“-пва акција прикупљаоа материјалне ппмпћи за ппправак ппштина и градпва 
ппгпђених ппплавама, накпн тпга је Председник ЗРЕПОК-а гпстпвап на радију Зреоанин и гпвприп п нпвим прпјектима ЗРЕПОК-а, пбнпви 
мурала „Четири кпоа дебела“ и  акцији пзелеоаваља двпришта вртића „Алиса у земљи чуда“ на Граднулици у Зреоанину, кпји ће се 
реализпвати уз ппдршку кпмпаније НИС. 

Овпг месеца је пбјављен интересантан интервју са Гпранпм Кпвачевићем чланпм ИО ЗРЕПОК-а и генералним директпрпм кпмпаније 
„Гпмекс“. Он је са нпвинарпм Листа Зреоанин разгпварап п развпјним планпвима кпмпаније, али и нпвим мерама Владе Републике 
Србије за ппправак земље. 
 
Фирма чланица ЗРЕПОК-а, „I taxi navigator“  пдржала је кпнференцију за нпвинаре и представила нпвине у раду. Инпвације пппут нпвпг 
система управљаоа такси флптпм, и  увпђеоа впзила ппремљених уређајима за метан у систем су привукле велику пажоу медија. 
Ппред пвих нпвина, Предузеће „И - такси навигатпр“ предалп је Градскпј управи Зреоанина захтев за кпрекцију цена у такси превпзу – 
пва инфпрмација је испраћена пд стране мнпгих државних и лпкалних медијских кућа.  
 

Преглед медијских објава за месец Јун 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jjpEjHba5Xg
https://www.youtube.com/watch?v=jjpEjHba5Xg
https://www.youtube.com/watch?v=jjpEjHba5Xg
https://www.youtube.com/watch?v=8pZV3-u2WJw
https://www.youtube.com/watch?v=8pZV3-u2WJw
https://www.youtube.com/watch?v=8pZV3-u2WJw
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=04&nav_id=856697
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=04&nav_id=856697
http://www.dnevnik.rs/vojvodina/taksisti-bi-da-spuste-cenu


8. РТВ Сантос 
Отварање Гомексовог 

дистрибутивног центра у 
Шабцу 

04.06.2014. 

Фирма чланица ЗРЕПОК-а, Зрењанинска трговинска компанија Гомекс 
д.о.о. проширила је капацитете дистрибутивне мреже отварањем трећег 
дистрибутивног центра у Шапцу. Након недавно отворена два 
дистрибутивна центра у општини Зрењанин, од којих је један производни, 
Гомекс је мрежу проширио на Мачвански округ, где има ланац 
прехрамбених продавница. Мрежа ове фирме, која послује 19 година, 
обухвата 117 продавница на подручју Војводине и Мачве 

9. КТВ  

10. Данас 
Посао за 32 људи у 

Гомексу 

11. Лист Зрењанин 

Неопходна је добра 
сарадња јавног и 
приватног сектора 

06.06.2014. 

Зрењанинска компанија „Гомекс“ отворила је почетком јуна месеца нови 
дистрибутивни центар у Шапцу, са два одвојена складишта - за 
прехрамбене и непрехрамбене артикле. Вредност ове инвестиције је 
550.000 евра. „Гомекс“ има развијену малопродајну мрежу - више од 115 
објеката од Хоргоша до Шапца, запошљава више од 1.100 људи, а 
испољава и високу социјалну одговорност. О развојним плановима 
компаније, али и новим мерама Владе Републике Србије за опоравак 
земље, новинар Листа Зрењанин разговарао је са директором „Гомекса“ 
Гораном Ковачевићем. Прочитајте прилог. 

12. Лист зрењанин 

ЗРЕПОК дао 
вишемилионксу помоћ 

поплављеним 
подручјима 

06.06.2014. 
Чланови Зрењанинског пословног круга (ЗРЕПОК) новчаним и робним 
донацијама од првог момента укључили су се у акције помоћи 
поплављеним подручјима. 

13. Лист Зрењанин 

50 нових возила и 
најновија технологија 
путницима на поклон 

06.06.2014. 
Новим возилима, аутоматским системом управљања диспечерског центра 
и што је најважније нижим ценама, зрењанинско предузеће И-такси 
започиње ново поглавље у свом раду. 

14. Данас Такси – нови стил 06.06.2014. 

15. Ауто портал, 

Ауто блог 

Таксисти траже ниже 
цене 

06.06.2014. 

Град на истоку Србије, Зрењанин, познат је између осталог по томе да су 
такси услуге у овом граду веома повољне. Такозвани "старт" кошта 70 
динара док сваки пређени километар стаје 35 динара, у првој тарифи. 
Међутим удружење таксиста у овом граду поднело је захтев за корекцију, 
конкрено за смањење, цена услуга такси превоза Градском већу и 
канцеларији градоначелника. 

16. Лист Зрењанин 
Координирано против 

сиве економије  
06.06.2014. 

У Средњобанатском управном округу одржан је састанак на тему сузбијања 
сиве економије. Представници ЗРЕПОК-а присуствовали су састанку и 
изнели примере и искуства из ове области. 

https://www.youtube.com/watch?v=dLcKuPD4Xnc
https://www.youtube.com/watch?v=6lhLxv8MFRU
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/vojvodina/posao_za_32_ljudi.41.html?news_id=283967
http://www.listzrenjanin.com/index.php/temabroja/4707-otvoren-novi-distributivni-centar-kompanije-gomeks-u-sapcu
http://www.listzrenjanin.com/index.php/temabroja/4707-otvoren-novi-distributivni-centar-kompanije-gomeks-u-sapcu
http://www.listzrenjanin.com/index.php/temabroja/4707-otvoren-novi-distributivni-centar-kompanije-gomeks-u-sapcu
http://www.listzrenjanin.com/index.php/temabroja/4708-zrepok-dao-visemilionsku-pomoc-poplavljenim-podrucjima
http://www.listzrenjanin.com/index.php/temabroja/4708-zrepok-dao-visemilionsku-pomoc-poplavljenim-podrucjima
http://www.listzrenjanin.com/index.php/temabroja/4708-zrepok-dao-visemilionsku-pomoc-poplavljenim-podrucjima
http://www.listzrenjanin.com/index.php/temabroja/4708-zrepok-dao-visemilionsku-pomoc-poplavljenim-podrucjima
http://www.listzrenjanin.com/index.php/privreda/4755-povodom-10-godisnjice-poslovanja-i-taksija
http://www.listzrenjanin.com/index.php/privreda/4755-povodom-10-godisnjice-poslovanja-i-taksija
http://www.listzrenjanin.com/index.php/privreda/4755-povodom-10-godisnjice-poslovanja-i-taksija
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/vojvodina/taksi__novi_stil.41.html?news_id=282986
http://www.autoportal.rs/vest/taksisti-traze-nize-cene_30014.html
http://www.autoportal.rs/vest/taksisti-traze-nize-cene_30014.html
http://www.listzrenjanin.com/index.php/aktuelno/4768-srednjobanatski-okrug-koordinirano-protiv-sive-ekonomije
http://www.listzrenjanin.com/index.php/aktuelno/4768-srednjobanatski-okrug-koordinirano-protiv-sive-ekonomije


17. Лист Зрењанин 
Нова „Гомексова“ 

продавница у Оџацима 
06.06.2014. 

Нови малопродајни објекат „Гомекса“ отворен је у Оџацима. Свечаном 
отварању су поред директора Гомекса, Горана Ковачевића и његових 
сарадника, присуствовали и представници локалне самоуправе Оџаци.  

18. Портал Ја волим 

Зрењанин 

Дачија модели 
заинтересовали 

Зрењанинце 
14.06.2014. 

Прва зона доо,  је овлашћени сервисер за терирторију Зрењанина за све 
моделе Реноових и Дачија возила.  
У сервису услугу пружају изузетни сервисни стручњаци, обучени и 
едуковани у РНС центрима. Квалитетна опрема најновије генерације за 
дијагностику и сервисирање, гарантује врхунско одржавање возила. 

19. Радио Зрењанин 
Активности ЗРЕПОК-а у 

наредном периоду 
17.06.2014. 

Председник ЗРЕПОК-а гостовао на радију Зрењанин и говорио о новим 
пројектима ЗРЕПОК-а, обнови мурала „Четири коња дебела“ и  акцији 
озелењаваља дворишта вртића „Алиса у земљи чуда“ на Граднулици у 
Зрењанину, који ће се реализовати уз подршку компаније НИС. 

20. КТВ Огрев 19.06.2014. 
На редовној „Акцији недеље" Огрева а.д. , у понуди ће се поред осталог 
наћи туш кабине, купатилска галантерија, плочице и огревно дрво -- 
најавио је директор стоваришта Огрев, Иван Радин 

21. Лист Зрењанин 

У Регионалној 
привредној комори 

представљен пројекат 
„Образовањем до 

лакшег запошљавања“ 

20.06.2014. 

Како би се што боље ускладиле потребе привреде и људи који се налазе 
на евиденцији незапослених, потребно је успоставити Регионални 
едукативни центар Банат са седиштем у Зрењанину. Ову идеју је 
представила Ирена Живковић, директорка РЦР Банат. Она је додала да је 
обезбеђен новац од ЕУ за реализацију овог пројекта и додала да су 
партнери на пројекту РПК Зрењанин и још девет институција а сарадници 
су ХИП петрохемија и Зрењанински пословни круг ЗРЕПОК.  

22. РТВ Сантос 

Предавање Владета 
Јеротић 

20.06.2014. 

Академик Владета Јеротић одржао предавање у амфитеатру Техничког 
факултета Михајло Пупин у Зрењанину. Организатори скупа били су 
чланови ЗРЕПОК-а, Драган Видаковић, Будимир Јовановић оснивачи 
ЗРЕПОК-а и Хуманитарне организације „Светосавље“.  Уваженог госта 
поздравио је Драган Видаковић, подсетивши да је реч о трећем предавању 
у оквиру серијала „У потрази за смислом“. 

23. Лист Зрењанин 

24. Радио Зрењанин 

25. РТВ Сантос 
Отварање Персу 
маркета у Ечки 

23.06.2014. 

Нови малопродајни објекат Персу маркета, отворен у селу Ечка. На самом 
отварању, за све присутне припремљени су вредни поклон пакети 
производа приватних робних марки Белкино и Деликато, њихова 
дегустација, као и поклони Нектар сокова. Такође, за потрошаче су 
припремљене и бројне акције.Сви присутни имали су прилике да тестирају 
своје спортско умеће и да освоје бројне награде, играјући пикадо, што је 
изазвало највећу радост код малишана. 

http://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/dacija-sandero-logan-dokker-cena/
http://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/dacija-sandero-logan-dokker-cena/
http://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/dacija-sandero-logan-dokker-cena/
https://www.youtube.com/watch?v=tTZe-N7cQ0I
https://www.youtube.com/watch?v=einHDEawm78
https://www.youtube.com/watch?v=bgLewUT4k8E


 

 

 

25. Лист Зрењанин 
Персу олимпијада у 

центру Града 
23.06.2014. 

Најава „Персу“ олимпијаде. 
Ову манифестацију осмислили су „Персу” маркети, у сарадњи са „Корзо 
фестом” и Спортским савезом. 
Свакога дана од 18 до 20 часова посетиоци ће имати прилику да учествују 
у бројним занимљивим играма. Организована су спортска такмичења за 
децу, а учесницима ће бити на располагању освежења и слаткиши. Бројни 
афирмисани спортисти посветиће време најмлађим суграђанима, дружити 
се са њима и одговарати на њихова питања, а држаће им и показне вежбе 
и едуковати их о спорту којим се баве, као и о здравом начину живота. 
Између осталих, на Олимпијади ће ове године бити представници 
рукометних клубова, стонотенисери, одбојкашице, представници разних 
борилачких вештина, атлетичари, представници америчког фудбала и 
многи други.  
 

26. РТВ Сантос 
Додела Светосавских 

награда најбољим 
ученицима 

30.06.2014. 
Чланови ЗРЕПОК-а, кроз хуманитарну организацију „Светосавље“ сваке 
године књигама награђују најбоље ученике основних и средњих школа на 
подручју Града зрењанина.  

27. Лист Зрењанин 
Светосавље за ђаке 

генерације 
27.06.2014. 

28. Лист Зрењанин 
Гомекс у Сремској 

Митровици 
27.06.2014. 

Први малопродајни објекат Гомекса отворен је У Сремској Митровици 20. 
Јуна 2014. Године, док је други отворен 27. Јуна. 2014 године.  

29. Лист Зрењанин 
„Персу“ акција 
солидарности 

27.06.2014. 

Уз помоћ својих потрошача персу маркети прикупили су 1.114.209,00 
динара за помоћ угроженима од поплава и тај новац уплаћен је на 
наменски рачун Владе РС. Акција прикупљања помоћи трајала је од 20 
маја до 20 јуна. У том периоду Персу маркети издвајали су по 1 динар од 
сваког оствареног фискалног рачуна. 

30. РТВ Сантос 
Гомекс турнир у малом 

фудбалу 
30.06.2014. 

Турнир у малом фудбалу ТОТАЛ Бразил 2014, одигранје на платоу испред 
ГОМЕКС Тотала. Заједничким снагама, Гомекс и Џилет обезбедили су 
фантастичан терен за одигравање утакмица и вредне награде а све остало 
заслуга је малих фудбалера. 

http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/4952-persu-olimpijada-od-ponedeljka-u-centru-grada
http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/4952-persu-olimpijada-od-ponedeljka-u-centru-grada
https://www.youtube.com/watch?v=a2hjhMUjxkw
https://www.youtube.com/watch?v=7u0Sq6j8ovY
https://www.youtube.com/watch?v=7u0Sq6j8ovY

