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01. РТВ Сантос 
Гомекс – Добровољно 

давање крви 
04.01.2013. 

Компанија Гомекс и покрет „Нови оптимизам“ су на одељењу 
трансфузије Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ у Зрењанину 
организовали добровољно давање крви. У прилогу можете 
погледати интервју са Гораном Ковачевићем, директором компаније 
Гомекс. 

02. РТВ Сантос 
Мркшићеви салаши 
припремили велику 

божићну чесницу 
07.01.2013. 

И ове године су Мркшићеви салаши припремили велику божичну 
чесницу са златником за најсрећнију или најсрећнијег у овој години. 
Прилог са прославе Божића. 

03. КТВ  Гомекс  10.01.2013.  

Према речима Бојане Нићетин компанија „ Гомекс „ је успешно 
пословала у 2012. години. Мрежа малопродајних објеката је 
проширена, а ова компанија је организовала или је учествовала у 
хуманитарним акцијама које су препознате од локалних заједница 
где гомеx послује. 

04. РТВ Сантос 
Персу акција – 

мерење индекса 
телесне масноће 

10.01.2013. 
Персу маркети су у својим продавницама на територији града 
Зрењанина започели акцију мерења индекса телесне масноће 

05. КТВ Огрев 11.01.2013.  
Иван Радин директор „ Огрев“- а А.Д. за нашу телевизију осврнуо се 
на пословање ове фирме у 2012. години и говорио је о плану рада 
за 2013. годину. 

06. Лист Зрењанин 
Најзаслужнији у седам 

области 
18.01.2013 

Читаоци су прогласили личности године. Акција избора за личност 
године организована је поводом 60. Годишњице непрекидног 
излажења листа Зрењанин. Међу награђенима  су и чланови 
„Зрењанинског пословног круга“ – Живанко Радованчев, Горан 
Ковачевић и Војислав Мркшић, а у области привреде међу прих 
шест пласираних чак четири личности су из „ЗРЕПОК“-а. 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У ЈАНУАРУ 2013. ГОДИНЕ: 

Најзначајнија активнпст Зреоанинскпг ппслпвнпг круга у јануару месецу  бип је  Свечани кпктел ппвпдпм пбележаваоа трпгпдишоице 
пд птвараоа канцеларије удружеоа и званичнпг ппчетка рада. Овај дпгађај је вепма дпбрп прппраћенп пд стране свих лпкалних медија, 
а битнп је наппменути,  да је на РТС-у емитпван прилпг са пвпг скупа. Овпм приликпм је извршена и прпмпција другпг издаоа 
„Зреоанинске сиве коиге“ , представљен је нпви члан  Удружеоа, кап и Пријатељи. Ппвратне инфпрмације су да је дпгађај пцеоен кап 
изузетнп успешан и ппзитиван.  

Медијски је пдличнп прппраћена и дпдела награда Листа Зреоанин за „Личнпст гпдине“.   Међу лауреатима нашли су се и чланпви 
„Зреоанинскпг ппслпвнпг круга“ – Живанкп Радпванчев, Гпран Кпвачевић и Впјислав Мркшић, а у пбласти привреде међу прих шест 
пласираних чак четири личнпсти су из „ЗРЕПОК“-а. 
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http://www.youtube.com/watch?v=IVf5W_gwBXc&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=160
http://www.youtube.com/watch?v=IVf5W_gwBXc&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=160
http://www.youtube.com/watch?v=jz_m_mE_FMM&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=151
http://www.youtube.com/watch?v=jz_m_mE_FMM&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=151
http://www.youtube.com/watch?v=jz_m_mE_FMM&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=151
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XiA-gMLaPZI
http://www.youtube.com/watch?v=JAmrZqkfqS0&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=132
http://www.youtube.com/watch?v=JAmrZqkfqS0&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=132
http://www.youtube.com/watch?v=JAmrZqkfqS0&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=132
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=irw7BzImmwg
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28452:itaoci-odluili-proglaene-linosti-godine-lista-zrenjanin&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28452:itaoci-odluili-proglaene-linosti-godine-lista-zrenjanin&catid=11:hronika&Itemid=11


07. КТВ 
ЗРЕПОК – годишњи 

коктел 

21.01.2013. 

У Хотелу „ Војводина „ одржан је свечани коктел поводом 
обележавања трогодишњице од оснивања Канцеларије и званичног 
почетка рада „Зрењанинског пословног круга“. На свечаном коктелу 
представљен је нови члан Удружења Војин Обрадовић, сумирани су 
досадашњи резултати, презентован је план за 2013.годину, 
представљено је 2.издање зрењанинске Сиве књиге а додељене су 
и повеље пријатељства. Свечаности су присуствовали бројни 
предузетници и представници локалне самопураве. 

08. РТВ Сантос 
ЗРЕПОК – Свечани 

коктел у хотелу 
„Војводина“ 

09. КТВ 

Личност године 2012 – 

акција Листа 

Зрењанин  

22.01.2013. 

Регионални лист „Зрењанин“ свечано је доделио плакете за 
личности године које си биране у 7 категорија. Највише гласова 
читалаца добили су чланови ЗРЕПОК-а Горан Кнежевић, Живанко 
Радованчев, Војислав и Милан Мркшић и др Недељка Бошков  
Милан Радаковић, Горан Ибрајтер и Милош Веселинов. 10. РТВ Сантос 

11 РТВ Сантос 
Војислав Мркшић о 

подстицајима у 

пољопривреди 

24.01.2013. 
Војислав Мркшић, члан ЗРЕПОК-а је у разговору са новинаром РТВ 
Сантос изнео своје мишељење о подстицајима државе у области 
пољопривреде. 

12. 
РТС – Јутарњи 
програм 

ЗРЕПОК – Свечани 

коктел у хотелу 

„Војводина“ 

25.01.2013. 
Прилог са традиционалног годишњег коктела „Зрењанинског 
пословног круга“.  

13. Лист Зрењанин „Сивом књигом“ до 

боље пословне климе  
25.01.2013. 

Прилог са свечаног коктела који је „ЗРЕПОК“ организовао поводом 
треће годишњице рада.  

14. Лист Зрењанин Глас грађана без 

кампање и лобирања 
25.01.2013. 

Прилог са уручења награда за личност године листа „Зрењанин“. 
Међу лауреатима  су и чланови „Зрењанинског пословног круга“ – 
Живанко Радованчев, Горан Ковачевић и Војислав Мркшић, а у 
области привреде међу прих шест пласираних чак четири личности 
су из „ЗРЕПОК“-а. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RWjmc6Cta5M
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RWjmc6Cta5M
http://www.youtube.com/watch?v=rSrm2I7pQjE&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=73
http://www.youtube.com/watch?v=rSrm2I7pQjE&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=73
http://www.youtube.com/watch?v=rSrm2I7pQjE&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=73
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8JaI5zIDFcU
http://www.youtube.com/watch?v=TOWcsgxUCbA&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=71
http://www.youtube.com/watch?v=ALw-6ImbKpk&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=55
http://www.youtube.com/watch?v=ALw-6ImbKpk&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=55
http://www.youtube.com/watch?v=ALw-6ImbKpk&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=55
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28557:sveani-koktel-zrenjaninskog-poslovnog-kruga-povodom-tree-godinjice-rada&catid=6:drutvo&Itemid=6
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28557:sveani-koktel-zrenjaninskog-poslovnog-kruga-povodom-tree-godinjice-rada&catid=6:drutvo&Itemid=6
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28583:uruenje-nagrada-za-linost-godine-lista-zrenjanin-glas-graana--bez-kampanje-i-lobiranja&catid=21:reportae&Itemid=21
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28583:uruenje-nagrada-za-linost-godine-lista-zrenjanin-glas-graana--bez-kampanje-i-lobiranja&catid=21:reportae&Itemid=21


 

15. КТВ 

Светосавски бал – 

Будимир Јовановић и 

Војин Обрадовић  

 

27.01.2013. Хуманитарна организација „Светосавље“ и ове године је у недељу 
27.јануара на дан Светог Саве, организовала Светосавски 
добротворни бал у Барокној сали Градске куће. 

16. РТВ Сантос Светосавски бал  27.01.2013. 

17. КТВ 
ОСШ „9.мај „ – Горан 

Ковачевић – Кумство – 

Свети Сава 

28.01.2012. 

У петак 25.јануара, Основна и средња школа „9.мај“ прославила је 
школску славу Светог Саву уз присуство великог броја ђака,њихових 
родитеља,професора,пријатеља школе и представника градске 
управе. Кумство је од „Беохемије“ преузела компанија „Гомеx“. 
 
 

18. РТВ Сантос Акције Персу маркета 31.01.2012. Најава акција у фебруару месецу.  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nkHc0RbAJOQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nkHc0RbAJOQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nkHc0RbAJOQ
http://www.youtube.com/watch?v=OsGAGXLgwfE&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=29
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=m8uhOtR8bNs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=m8uhOtR8bNs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=m8uhOtR8bNs
http://www.youtube.com/watch?v=VwGR5R1zLFY&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw&index=6

