
 

 

 

 

Зи ој задругарства. 

Ред 
број 

Медиј Наслов Датум  Опис активности Линк 

01. КТВ - Објектив АД Огрев - Акција 04.05.2012. 
"Огрев“ АД Зрењанин из недеље у недељу организује акцијске продаје у 
којима су цене производа ниже за 10 до 15 одсто. 

02. Лист Зрењанин 
Сајам образовања - 

Најава 
04.05.2012. 

Најава сајма образовања. „ЗРЕПОК“ најављен као један од учесника.  
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2
5043:sajam-obrazovanja-&catid=9:privreda&Itemid=9 

03. 
РТВ Сантос - 
Вести  

Сајам Цвећа  07.05.2012. У недељу 6.маја одржан је традиционални Ђурђевдански сајам цвећа 
испред Гомекс Тотала на Леснини. 
 

04. КТВ - Објектив Сајам Цвећа 07.05.2012. 

05. КТВ - Објектив Сајам образовања 

09.05.2012 

 

У Електротехничкој и грађевинској школи "Никола Тесла" одржан је Сајам 
образовања. Сајам образовања је прилика да се ученици завршних 
основних и средњих школа информишу о понуди профила занимања и 
смерова које је могуће уписати у школама и на факултетима у нашем 
округу. ЗРЕПОК је на сајму учествовао као представник привредног 
сектора који може пружити информације о најтраженијим профилима на 
тржишту рада.  

06. РТВ сантос Сајам Образовања 

07. Сантос - Вести 
Персу маркети – Додела 
награда за најсмешнију 

фотографију 
10.05.2012.  

Завршена наградна игра Персу маркета под називом изаберите 
најсмешнију фотографију. Прилог са доделе награда.  

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У МАЈУ 2012. ГОДИНЕ: 

У мају месецу је „ЗРЕПОК“ учествпвап на сајму пбразпваоа и прпфесипналне пријентације кап и на трибини  ппд називпм „Избпр је 
твпј пдлука је твпја“, пбе активнпсти су испраћене медијски пд стране свих лпкалних медијских кућа.   

Пп изузетнп дпбрим акцијама су се издвпјили „Огрев“,“ Персу“ и „Гпмекс“. „Огрев“ АД из недеље у недељу прганизује акцијске прпдаје 
кпји су пдличнп рекламирани,“ Персу“ маркети ппказују виспк нивп друштвене пдгпвпрнпсти према свпјим пптрпшачима , дпк је 
кпмпанија „Гпмекс“ више пута прпмпвисана кап генерални сппнзпр манифестације „Банатска прича“.  

На наципналним и лпкалним медијима су више пута сппмиоани награђени на 79. Међунарпднпм сајму ппљппривреде. Дпбитник 
вреднпг признаоа „Агрпбиз лидер“ за развпј задругарства је и фирма чланица „Зреоанинскпг ппслпвнпг круга“  - ЗЗ „Мркшићеви 
салаши“. 

 

 

 

Преглед медијских објава за месец Мај 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ktvtelevizija.com/najinteresantnjie_vesti_prilog_2073.html
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25043:sajam-obrazovanja-&catid=9:privreda&Itemid=9
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25043:sajam-obrazovanja-&catid=9:privreda&Itemid=9
http://www.youtube.com/watch?v=tVjLWwvGDmM&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=106&feature=plcp
http://www.ktvtelevizija.com/najinteresantnjie_vesti_prilog_2081.html
http://www.ktvtelevizija.com/najinteresantnjie_vesti_prilog_2090.html
http://www.youtube.com/watch?v=4Dl8CkmdJ5Q&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=108&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=w7mYsSjo88o&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=101&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=w7mYsSjo88o&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=101&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=w7mYsSjo88o&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=101&feature=plcp


08. КТВ - Објектив АД Огрев - Акција 11.05.2012. 

"Огрев“ АД Зрењанин из недеље у недељу организује акцијске продаје 
којима су цене производа ниже за 10 до 15 одсто.  

 

09. КТВ - Објектив 
Трибина о перспективи 

запошљавања 
12.05.2012. 

Трибина о перспективи за запошљавање у нашем граду и округу одржана 
је у петак 11. маја у просторијама Средње електротехничке грађевинске 
школе "Никола Тесла". 

10. 
РТВ Сантос - 
Вести 

Трибина „Млади и 

запошљавање" 
12.05.2012. 

Канцеларија за младе општине Зрењанин у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање Зрењанин, ЗРЕПОК-ом и Привредном комором 
града Зрењанина организовала је трибину под називом: „Млади и 
запошљавање". Трибина се одржала у сали Средње Електротехничке и 
грађевинске школе „Никола Тесла". 

11. 
РТВ Сантос - 
Вести 

Банатска прича – шести 

пут на Багљашу 
12.05.2012. 

Етно фестива „Банатска прича", у нашем граду је организован по шести пут 
Одржава као манифестација која показује рурално наслеђе Баната усред 
најурбанијег дела града Зрењанина а то је свакако Багљаш. Дочекан је на 
почетку, баш из тог разлога, са доста резервисаности, фестивал „Банатска 
прича" ове године, међутим, уз сталан раст квалитета, посећености и 
угледа претендује на респектабилан статус. Генерални спонзор ове 
манифестације је компаније ГОМЕКС. 

12. 
Сајт  

ilovezrenjanin 
Шеста Банатска прича  12.05.2012. 

Генерални спонзор манифестације је компанија Гомекс. 
http://www.ilovezrenjanin.com/2012/05/12/sesta-banatska-prica/ 

13. Ктв Зрењанин 
Етно фестивал Банатска 
прича 

14.05.2012. 
У Зрењанину одржана манифестација „Банатска прича“. Генерални 
спонзор манифестације је Гомекс. 

14. Пољопартнер 
Уручена признања „Агро 
биз лидер“ 

14.05.2012. 

На 79. Међународном саму пољопривреде, ЗЗ „Мркшићеви салаши“ је 
уручено признање за развој задругарства. 

http://www.poljopartner.rs/VestDetaljno.aspx?id=23929&grupa=1 

15. РТС 
Уручена признања „Агро 
биз лидер“ 

16.05.2012. 

На 79. Међународном саму пољопривреде, ЗЗ „Мркшићеви салаши“ је 
уручено признање за развој задругарства. 
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1103554/Nagrade+%
22Agro+biz+lider%22.html 

http://www.ktvtelevizija.com/najinteresantnjie_vesti_prilog_2100.html
http://www.ktvtelevizija.com/najinteresantnjie_vesti_prilog_2112.html
http://www.ktvtelevizija.com/najinteresantnjie_vesti_prilog_2112.html
http://www.youtube.com/watch?v=Sat1EvmEgLs&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=105&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=Oxz5Hr0ckRw&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Oxz5Hr0ckRw&feature=relmfu
http://www.ilovezrenjanin.com/2012/05/12/sesta-banatska-prica/
http://www.youtube.com/watch?v=BfF4R0r6_GM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BfF4R0r6_GM&feature=related
http://www.poljopartner.rs/VestDetaljno.aspx?id=23929&grupa=1
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1103554/Nagrade+%22Agro+biz+lider%22.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1103554/Nagrade+%22Agro+biz+lider%22.html


 

16. КТВ - Објектив АД Огрев - Акција 18.05.2012. 
"Огрев“ АД Зрењанин из недеље у недељу организује акцијске продаје 
којима су цене производа ниже за 10 до 15 одсто.  

17. Е капија 
Гомекс у Банатској 

причи 
18.05.2012. http://www.ekapija.com/website/sr/page/576846 

18. Наслови нет 
Гомекс у Банатској 

причи 
18.05.2012.  http://www.naslovi.net/2012-05-18/ekapija/gomex-u-banatskoj-prici/3468902 

19. Инсторе 
Етно фестивал 

„Банатска прича“ 
18.05.2012. 

Компанија Гомекс је као генерални спонзор и ове године подржала, шести 
по реду, Етно фестивал "Банатска прича", који организује Месна заједница 
"Вељко Влаховић" и Асоцијација за развој "Вељко Влаховић" 11. и 12.маја 
на платоу и паркингу МЗ "Вељко Влаховић" на Багљашу. 
http://www.instore.rs/frontpagenews/newsarticle/%20EtnofestivalBanatskaprica 

20. Лист Зрењанин Млади и запошљавање 18.05.2012. 

ТРИБИНА о перспективи запошљавања у Зрењанину и средњобанатском 
округу одржана је у петак, 11. маја, у  Средњој електротехничкој и 
грађевинској школи  „Никола Тесла“ у Зрењанину. Ученицима завршних 
разреда основних и средњих школа, њиховим родитељима и осталим 
заинтересованима, обратили су  се представници Филијале за 
запошљавање Зрењанин, Регионалне привредне коморе, РЦР „Банат“, 
ЗРЕПОК-а, Локалног савета за запошљавање и Канцеларије за младе. 

http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2

5249:srednja-kola-nikola-tesla&catid=11:hronika&Itemid=11 

21. 
РТВ Сантос - 
Вести 

Персу игралиште Музеј 19.05.2012. 
Персу маркети организовали за малишане града Зрењанина разне 
радионице  у дворишту Музеја.  
 

22. 
Прогресиве 
магазин 

Интервју месеца : Горан 
Ковачевић 

22.05.2012. 

Генерални директор компаније Гомекс д.о.о., Горан Ковачевић, дао је 
интервју Прогрессиве магазину, једним од најчитанијих специјализованих 
часописа за трговину мешовитом робом у Србији. Комплетан интервју 
можете погледати ОВДЕ 

23. 
Прогресиве 
магазин 

Гомекс отворио МП 
објекат у Падини 

25.05.2012. 

Компанија Гомекс наставља са ширењем малопродајне мреже отварањем 

објекта у Падини. 
http://www.progressive.com.hr/Vijesti%20iz%20regije/iz-regije/2440-gomex-
otvorio-objekt-u-padini.html 

Више можете погледати овде 

http://www.ktvtelevizija.com/najinteresantnjie_vesti_prilog_2147.html
http://www.ekapija.com/website/sr/page/576846
http://www.naslovi.net/2012-05-18/ekapija/gomex-u-banatskoj-prici/3468902
http://www.instore.rs/frontpagenews/newsarticle/%20EtnofestivalBanatskaprica
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25249:srednja-kola-nikola-tesla&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25249:srednja-kola-nikola-tesla&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.youtube.com/watch?v=QaqJv3VBIhY&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=7&feature=plcp
http://crier.rs/www/media/arhiva/96_Intervju_GoranKovacevic-Gomex.pdf
http://www.progressive.com.hr/Vijesti%20iz%20regije/iz-regije/2440-gomex-otvorio-objekt-u-padini.html
http://www.progressive.com.hr/Vijesti%20iz%20regije/iz-regije/2440-gomex-otvorio-objekt-u-padini.html
http://www.gomex.rs/galerija-lista.php?cid=48

