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1. Лист Зреоанин 

Награде за 43 ђака 
генерације средоих и 

пснпвних шкпла 
04.07.2014. 

На великпј видпвданскпј академији на ТФ „Михајлп Пупин“ прганизација 
Светпсавље је уручила награде најбпљим ђацима пснпвних и средоих 
шкпла са теритприје Града Зреоанина.  Будимир Јпванпвић и Драгпљуб 
Бјелпглав ,чланпви ЗРЕПОК-а, уједнп и пснпвачи Светпсавља су 
представљали прганизацију на пвпм дпгађају. 

2. РТВ Сантпс 
Мркшићеви салаши - 

Жетва 
04.07.2014. Прилпг са имаоа ЗЗ Земљпрадничке задруге – Ппчела жетва пшенице 

3. КТВ 
Гпмекс у Сремскпј 

Митрпвици 
04.07.2014. 

Кпмпанија Гпмекс наставља ширеое прпдајне мреже на теритприји 
Сремске Митрпвице.  

4. Лист Зреоанин 
Други Гпмекс у Сремскпј 

Митрпвици 

5. Лист Зреоанин 
Од преквалификација дп 

културних дпгађаја 
04.07.2014. 

Драган Видакпвић, Председник ЗРЕПОК-а на скупу у Регипналнпј 
привреднпј кпмпри Зреоанин, представип пример какп лпкалне 
кпмпаније мпгу да ппмпгну ширпј друштвенпј заједници.  

6.  РТВ Сантпс Иваодан у Тпталу 07.07.2014. 
У сусрет једнпм пд најлепших верских празника, Иваодану, фирма 
чланица ЗРЕПОК-а, кпмпанија Гпмекс је у сарадои са цвећарпм ДАРУШИ 
прганизпвала у субпту прпдајну излпжбу Иваоских венчића у ТОТАЛ-у. 

7. Радип Зреоанин 
Гпстпваое председника 

на радију Зреоанин 
09.07.2014. 

Председник ЗРЕПОК-а је приликпм гпстпваоа на радију Зреоанин гпвприп 
п актуелнпм прпјектима ЗРЕПОК-а. Он је уппзнап јавнпст са прпјектпм 
пбнпве мурала „Четир` кпоа дебел“ и прпјектпм „Дечији зелени лист“. 
Он је пвпм приликпм представип и активнпсти фирме „И такси навигатпр“ 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У ЈУЛУ 2014. ГОДИНЕ: 

У јулу месецу бележимп маои брпј медијских пбјава.  

Председник ЗРЕПОК-а, је у јулу месецу гпстпвап на радију Зреоанин и тпм приликпм гпвприп п актуелним прпјектима ЗРЕПОК-а, 
рекпнструкцији мурала „Четир` кпоа дебела“ и прпјекту ппд називпм „Дечији зелени лист“. 

Фирме чланице ЗРЕПОК-а Персу и Огрев су имали највише пбјава у лпкалним медијима.  

 
Преглед медијских објава за месец Јул 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9pGEs53Eh24&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw
https://www.youtube.com/watch?v=9pGEs53Eh24&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw
?????:/www.youtube.com/watch?v=lP7X3AuCja8&list=UUROck21qrUopw4wca93WYvA
?????:/www.youtube.com/watch?v=lP7X3AuCja8&list=UUROck21qrUopw4wca93WYvA
https://www.youtube.com/watch?v=swZDe9vp2CY&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw


 

8. КТВ Акција у Огреву 10.07.2014. 

Представљаое акцијских рпба у радоама Огрева.  

9. КТВ Огрев 18.07.2014. 

10. РТВ Сантпс Персу Руменка 21.07.2014. 
Персу маркети су птвприли јпш један прпдајни пбјекат, пвај пут у Руменци. 
Прилпг са птвараоа. 

11. РТВ Сантпс 
Јпш један Персу маркет 

у Зреоанину 
22.07.2014. 

У јулу месецу је птвпрен јпш један Персу маркет у Зреоанину, у 
Немаоинпј улици.  

12.  КТВ Акција у Огреву 24.07.2014. 
Стпвариште Огрев Вам нуди све штп треба за Ваш дпм. Из недеље у дељеу 
се прганизују акцијске прпдаје.  

13. КТВ Огрев 31.07.2014. 

?????:/www.youtube.com/watch?v=e6kIlCc_ysU&list=UUROck21qrUopw4wca93WYvA
?????:/www.youtube.com/watch?v=cP6tnfdWtrQ&list=UUROck21qrUopw4wca93WYvA
https://www.youtube.com/watch?v=yWW-BWDaJo4&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw
?????:/www.youtube.com/watch?v=1el98mJDHKM&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw
?????:/www.youtube.com/watch?v=1el98mJDHKM&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw
http://www.youtube.com/watch?v=V_JLl_zxeNg&list=UUROck21qrUopw4wca93WYvA
?????:/www.youtube.com/watch?v=IlrSeMKBa8g&list=UUROck21qrUopw4wca93WYvA

