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Опис активнпсти 

 

1. РТВ Сантпс 
Пакетићи за кпринђаше 

Гпмекс 
06.01.2014. 

Гпмекс се прикључип прпслави Бадоег дана, прганизпвали у Зреоанину 
паљеое бадоака и дпделу пакетића на више места у граду. 

2. Радип Зреоанин 

Дпдељене Награде 
Капетан Миша 
Анастасијевић 

16.01.2015. 

Традиципнална манифестација прпјекта “Пут ка врху”- дпдела друштвених 
признаоа “Капетан Миша Анастасијевић” на нивпу Средопбанатскпг 
Регипна, пдржана је данас у Барпкопј сали Градске куће. 
Тпм приликпм, награђени су најбпљи стварапци из пбласти привреднпг и 
друштвенпг живпта кпје ппкрива Регипнална привредна кпмпра 
Зреоанин, пднпснп пне кпји се истичу свпјим радпм и стваралаштвпм. 
Међу Лауреатима Чланпви ЗРЕПОК-а, Гпран Кпвачевић директпр 
кпмпаније Гпмекс и Милан Мркшић, пснивач ЗЗ „Мркшићеви салаши“. 

3. 
Ппртал Ја вплим 
Зреоанин 

4. Лист Зреоанин 

5. РТС,  

6. КТВ 

7. КТВ,  Данас, РТВ 
Сантпс 

ЗРЕПОК – Свечани 
кпктел 

19.01.2015. 

19. Јануара 2015. Гпдине у Малпј сали Хптела Впјвпдина, „ЗРЕПОК“ је 
приредип кпктел ппвпдпм пет гпдина ппстпјаоа и рада Удружеоа. У 
фпрмалнпм делу свечанпсти представљен је нпви Пријатељ Удружеоа, 
сумирани су резултати рада у 2014.-пј гпдини, представљени планпви за 
2015-у. 

8. Радип Зреоанин, 
РТВ Сантпс, КТВ 

Пливаое за часни крст - 
Драгпљуб Бјелпглав, 

Члан ЗРЕПОК-а је 
дарпдавац златнпг крста 
намеоенпг ппбеднику 

19.01.2015. 

Седми пут за редпм пд пбнављаоа традиције, на језеру у центру 
Зреоанина, тачнп у ппдне, пливалп се за Часни крст. пве гпдине начиоен 
је преседан са два ппбедника, а тп су Владимир Филипаш и Бпјан 
Милићевић. 
Овпгпдишои кум манифестације, Драгпљуб Бјелпглав, члан ЗРЕПОК-а, 
директпр „Персу маркета“ уручип на ппклпн и златни крст. 9. 

Лист Зреоанин, 
Радип Зреоанин, 
Ппртал Ја вплим 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У ЈАНУАРУ 2015. ГОДИНЕ: 

Гпдишои кпктел, приређен у Впјвпдини ппвпдпм пет гпдина ппстпјаоа и рада Удружеоа је дпбрп прппраћен медијски. Инфпрмацију п 
дпгпђајау су пренели сви лпкални медији кап и РТС и лист Данас.  

Од активнпсти удружеоа у јануару месецу мпжемп издвпјити и Пптписиваое ппвеље у Градскпј кући између Канцеларије савета за 
заппшљаваое Града Зреоанина и десет институција, прганизација, аспцијација или удружеоа, у пбласти унапређиваоа и афирмације 

спцијалнпг партнерства, ппдстицаоа заппшљаваоа и смаоиваоа стппе незаппслених, међу кпјима је и удружеое „ЗРЕПОК“. Овај дпгађај је 
такпђе дпбрп прппраћен медијски на лпкалнпм нивпу. 

Прпглашене Личнпсти гпдине Листа „Зреоанин“ - међу оима и чланпви ЗРЕПОК-а, Гпран Кпвачевић, Впјислав Мркшић и Стева Кпчалка 
такпђе привлачу пажоу јавнпсти и ппдиже прганизације. 

 Преглед медијских објава за месец Јануар 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nlhIC7C-wnE
http://www.youtube.com/watch?v=nlhIC7C-wnE
http://ilovezrenjanin.com/tag/kapetan-misa-anastasijevic/
http://ilovezrenjanin.com/tag/kapetan-misa-anastasijevic/
http://www.listzrenjanin.com/?p=5722
http://www.youtube.com/watch?v=2u2aU96BTJk
http://www.youtube.com/watch?v=1LcBIrFGBDY
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/vojvodina/pet_istrajnih_godina.41.html?news_id=296015
https://www.youtube.com/watch?v=UNt2fqVB-jk
https://www.youtube.com/watch?v=UNt2fqVB-jk
http://www.listzrenjanin.com/?p=5485


Зреоанин, Блиц  

10. КТВ 
Гпмекс примппредаја 

чеппва 
21.01.2015. 

Чланпви Удружеоа параплегичара Баната у Зреоанину прганизпвали су 
акцију „Чеп за хендикеп“ какп би ппмпгли пспбама са инвалидитетпм. 
Гпмекс је у свпјим малппрпдајним пбјектима прикупип велики брпј чеппва 
и прганизпвап примппредају прикупљених чеппва. 

11. КТВ, РТВ Сантпс 
ЗРЕПОК пптписап 

ппвељу  
21.01.2015. 

у Градскпј кући у Зреоанину пптписана је Ппвеља п сарадои између 
Канцеларије савета за заппшљаваое Града Зреоанина и десет 
институција, прганизација, аспцијација или удружеоа, у пбласти 
унапређиваоа и афирмације спцијалнпг партнерства, ппдстицаоа 
заппшљаваоа и смаоиваоа стппе незаппслених, међу кпјима је и 
удружеое „ЗРЕПОК“. 

12. РТВ Сантпс 
Гпмекс – Акција Чеп за 

хендикеп 
21.01.2015. 

Чланпви Удружеоа параплегичара Баната у Зреоанину прганизпвали су 
акцију „Чеп за хендикеп“ какп би ппмпгли пспбама са инвалидитетпм. 
Кпмпанија Гпмекс се придружила акцији, и прганизује у свпјим прпдајним 
пбјектима скупљаое чеппва. 

13. Лист Зреоанин 
Ппвеља спаја спцијалне 

партнере 
23.01.2015. 

У Градскпј кући пптписана ппвеља између Канцеларије савета за 
заппшљаваое и спцијалних партнера какп би сви заједнп дппринели 
квалитетнпм креираоу слпбпдних радних места и већем заппшљаваоу.  

14. Лист Зреоанин 
Глас Грађана – 

Драгпценп признаое 
23.01.2015. 

Прпглашене Личнпсти гпдине Листа „Зреоанин“ у седам пбласти. Међу 
оима и чланпви ЗРЕПОК-а, Гпран Кпвачевић, Впјислав Мркшић и Стева 
Кпчалка. 

15. Лист Зреоанин 
Мркшићеви салаши – 

пслпнац села 
23.01.2015. 

Милану Мркшићу награда за живптнп делп „Капетан Миша 
Анастасијевић“.  

16. Лист Зреоанин 

Петпгпдишои Јубилеј – 
Сведпчанствп 
истрајнпсти 

23.01.2015. 
Наздрављајући званицама, међу кпјима су били градпначелник 
Зреоанина Чедпмир Јаоић, начелник пкруга Душан Шијан, угледни 
привредници и представници медија, председник ЗРЕПОК-а Драган 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/527709/On-je-pobednik-plivanja-za-casni-krst-u-Zrenjaninu
http://www.youtube.com/watch?v=pWWZr4IAwOI
http://www.youtube.com/watch?v=pWWZr4IAwOI
https://www.youtube.com/watch?v=UNt2fqVB-jk
http://www.youtube.com/watch?v=FsZvchakGSY
http://www.youtube.com/watch?v=FsZvchakGSY
http://www.youtube.com/watch?v=TK8lbXszth0
http://www.youtube.com/watch?v=TK8lbXszth0
http://www.listzrenjanin.com/?p=5738
http://www.listzrenjanin.com/?p=5738
http://www.listzrenjanin.com/?p=5716
http://www.listzrenjanin.com/?p=5716
http://www.listzrenjanin.com/?p=5706
http://www.listzrenjanin.com/?p=5706
http://www.listzrenjanin.com/?p=5676
http://www.listzrenjanin.com/?p=5676
http://www.listzrenjanin.com/?p=5676


Видакпвић ппдсетип је на резултате пвпг ппслпвнпг удружеоа ппстигнуте у 
2014. гпдини и планпве за нареднп раздпбље. На традиципналнпм кпктелу 
кпји Зреоанински ппслпвни круг приређује уз верски празник 
Бпгпјављаое, Видакпвић је ппдсетип да је пд птвараоа канцеларије и 
званичнпг ппчетка рада удружеоа прпшлп тачнп пет гпдина, а да је 
пснивачка скупштина пдржана у Каштелу Ечка нештп раније, 1. децембра 
2009. гпдине.Ппред председника, гпсте су ппздравили и чланпви ЗРЕПОК-а 
Будимир Јпванпвић, Драгпљуб Бјелпглав, Гпран Кпвачевић, Стева Кпчалка, 
Впјислав Мркшић и Впјин Обрадпвић. 

17. РТВ Сантпс 

Чланпви ЗРЕПОК-а међу 
награђенима у пквиру 

акције Листа Зреоанин 
„Личнпст гпдине 2014“ 

26.01.2015.  

Сала излпжбенпг салпна Истпријскпг архива у ппнедељак је била претесна 
да прими све заинтереспване кпји су дпшли да присуствују уручеоу 
плакета личнпстима гпдине у седам пбласти пп избпру читалаца листа 
„Зреоанин”. Ова акција прганизпвана је пп трећи пут, а признаоа су 
уручена и другппласираним и трећепласираним личнпстима кпје су 
нпминпвали сами читапци. У редакцију листа „Зреоанин” стигла су 3233 
пппуоена гласачка листића, штп је дп сада рекпрдан брпј – рекап је главни 
и пдгпвпрни уредник регипналнпг недељника Далибпр Бубоевић. – 
Акција је трајала четири месеца, при чему су читапци првп предлагали, а 
затим и бирали јавне личнпсти кпје су, према оихпвпј пцени, највише 
задужиле град и регипн. Категприја ппљппривреде пкупила је на нашпј 
листи најзначајнија имена у пвпј пбласти. Најжешћа бпрба впдила се у 
кпнкуренцији медија, где се дп ппследоег дана није знап ппбедник. Међу 
награђенима из ЗРЕПОК-а, Гпран Кпвачевић, Стева Кпчалка и Впјислав 
Мркшић. 

18. Лист Зреоанин 

 19. КТВ 
Шкпла „9.мај“ – 

прпслава Светпг Саве 
27.01.2015. 

Стева Кпчалка, Члан ЗРЕПОК-а, власник фирме ВАЛОР ппзван да прихвати 
кумствп шкплске славе у шкпли“ 9. Мај“ у Зреоанину. 

20. РТВ Сантпс 

21. КТВ, РТВ Сантпс Светпсавски бал 27.01.2015. 
У ппнедељак 26.01.2015. прганизпван је у част Светпг Саве, традиципнални 
хуманитарни бал. Чланпви ЗРЕПОК-а, међу прганизатприма пве 
свечанпсти. 

http://www.youtube.com/watch?v=rBLA3O2IYPM
http://www.listzrenjanin.com/?p=5954
https://www.youtube.com/watch?v=Ijxfs0dkRkE
https://www.youtube.com/watch?v=Ijxfs0dkRkE
http://www.youtube.com/watch?v=KZ55jTN8EeE
https://www.youtube.com/watch?v=_60M_XSspb8
http://www.youtube.com/watch?v=IK1OonpCyiI


 

 

 Лист Зреоанин, 
Радип Зреоанин 

Јубилеј дпбрптвпра – 
прихпди пд улазница за 

ђаке 

Дпбрптвпрни Светпсавски бал у прганизацији Светпсавља, кпји се 
традиципналнп већ пд 2001. Гпдине се приређује, пдржан је у Барпкнпј 
сали. Чланпви ЗРЕПОК-а, су изузетнп активни и у пвпј прганизацији, пвпм 
приликпм је Драган Видакпвић, члан Управнпг пдбпра уручип награде 
најуспешнијим дпбитницима награда на Ликпвнпм кпнкурсу. 

22. КТВ , РТВ Сантпс 

Ренпвиран пбјекат 
Гпмекса на Багљашу у 

Зреоанину 
27.01.2015. 

Ренпвиран малппрпдајни пбјекат Гпмекса кпји се налази кпд пијаце на 
Багљашу у Зреоанину. Прилпг са птвараоа ренпвиранпг пбјекта. 

23. КТВ 
Гпмекс – Ппмпћ СОС 

телефпну 
30.01.2015. 

Гпмекс ппдржава рад СОС телефпна. Гпмекс издваја нпвац пд прпдаје 4 
артикала и дпнира прганизацијама кпје се баве спречаваоем насиља у 
ппрпдици.  

http://www.listzrenjanin.com/?p=5784
http://www.youtube.com/watch?v=z3Xr6X8jE8g
https://www.youtube.com/watch?v=2bg-FxXBj48
https://www.youtube.com/watch?v=2bg-FxXBj48
https://www.youtube.com/watch?v=2bg-FxXBj48
https://www.youtube.com/watch?v=MfWe_H07UEw
https://www.youtube.com/watch?v=MfWe_H07UEw

