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број 

Медиј Наслов Датум  
Опис активности 

 

01. КТВ 
Осмомартовска акција у 
Гомексу 

06.03.2013. 
Маркетинг менаџер компаније "Гомекс" Бојана Нићетин представила је 
осмомартовску акцију ове компаније, као и "Април" детерџент високог 
квалитета, који се може купити по повољној цени. 

02. РТВ Сантос 
Персу – Отварање 
објекта у Кули 

11.03.2013. Прилог са отварања продавнице у Кули. 

03. Лист Зрењанин 
 Технички факултет- 
Андроид апликација за 
боље информисање 

15.03.2013. 
На техничком факултету Михајло Пупин одржана је промоција андроид 
апликације за боље информисање. На том догађају је Драгољуб Бјелоглав, 
најавио трећи циклус летње стручне праксе у Зрењанину. 

04. 
Радио Зрењанин 
– Привредни 
магазин  

Горан Ковачевић – 
минималне цене рада 

18.03.2013.  
Горан Ковачевић је у директном укључењу разговарао са новинарком 
радија Зрењанин о минималној цени рада и о активности Социјално 
економског савета Србије. 

05. КТВ 
ЗРЕПОК – најава 
активности 

18.03.2013.  

Зрењанински пословни круг у наредном периоду очекује низ активности – 
истакао је за КТВ телевизију Драган Видаковић, председник ЗРЕПОК-а. Он 
је у овом интервјуу најавио предстојећу акцију садње у Српском Итебеју 
која се реализује у оквиру пројекта „Да се лакше дише“ . 

06. Радио Зрењанин  
Најава акције „Да се 
лакше дише“ 

19.03.2013 У емисији „Хроника дана“ је најављена акција садње у Српском Итебеју. 

07. РТВ Сантос 
„Да се лакше дише“ уз 
дрвеће 

20.03.2013. 

Поводом Светског дана шума 21.марта чланови ЗРЕПОК-а су на састанку 
Удружења донели одлуку да и ове године организују акцију „Да се лакше 
дише“. У оквиру ове акције донета је одлука да се у Месним заједницама са 
територије Средњобанатског округа додели донација у облику садног 
материјала, дрвећа у вредности од 180.000 динара. У централној улици 
Милош Црњански у Српском Итебеју засађено је данас донирано дрвеће 
Пирамидалног храста. 

08. Радио Зрењанин 
Акција „Да се лакше 
дише“ 

20.03.2013. Стева Кочалка је упознао јавност са циљевима акције „Да се лакше дише“. 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У МАРТУ 2013. ГОДИНЕ: 

Реализпвана акција  „Да се лакше дише“ у Српскпм Итебеју  је на пдличан начин прппраћена пд стране свих лпкалних медија.  
Акција се дефинитивнп претвприла у традицију и представљена је кап дпбар пример и ппдржана је пд стране свих друштвених  
чинилаца.  
Редпвни мартпвски састанак ЗРЕПОК-а и градких челника је изузетнп дпбрп прппраћен пд стране медија. На састанку, кпји  спада у 
редпвнп пкупљаое челника града и ЗРЕПОК-а у пквиру реализације прпјекта „Зреоанинска сива коига 2013. гпдине“, су били присутни 
нпвинари: КТВ-а, РТВ Сантпс, радија Зреоанин, Листа Зреоанин и ппртала Ја вплим Зреоанин, кпји су касније пбјавили кпректне прилпге 
са дпгађаја.  
Крајем марта месеца смп имали прилике да у нпвинама читамп и нпве прилпге у вези са решаваоем слабпг квалитета гаса кпји се 
исппручује кприсницима у Зреоанину.  

Преглед медијских објава за месец Март 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=B3OKztE7yWc
http://www.youtube.com/watch?v=B3OKztE7yWc
http://www.youtube.com/watch?v=c8KjQQgKK1U
http://www.youtube.com/watch?v=c8KjQQgKK1U
http://www.youtube.com/watch?v=Vzkg-D9Oi6Q
http://www.youtube.com/watch?v=Vzkg-D9Oi6Q
http://www.youtube.com/watch?v=b1jkk6bCWmQ
http://www.youtube.com/watch?v=b1jkk6bCWmQ


 

09. КТВ Гомекс – Отварање 

новог објекат 
21.03.2013. 

Бојана Нићетин, маркетинг менаџер компаније Гомекс најавила је 
отварање новог објекта у Омољици код Панчева, као и предстојеће акције 
ове компаније. 

10. Лист Зрењанин 

Акција ЗРЕПОК-а – „Да 

се лакше дише“ у 

Средњем Банату 

22.03.2013. 
У Српском Итебеју, у општинуЖитиште, члан удружења ЗРЕПОК, Стева 
Кочалка уручио је 20 садница пирамидалног храста председнику МЗ 
Српски Итебеј, Велимиру Петровићу. Прилог у вези акције. 

11. КТВ 
Састанак Зрепока и 

Градске управе у 

Градској кући 

22.03.2013. 

У сали Градског већа Града Зрењанина одржан је састанак Градске управе 
и Зрењанинског пословног круга. Овај састанак спада у редовно окупљање 
челника града и ЗРЕПОК-а у оквиру реализације пројекта „Зрењанинска 
сива књига 2013. године“, а све у циљу решавања најважнијих проблема 
града Зењанина и његових грађана. 

12. Вечерње новости Зрењанин: Потрошачи 

прете судом 
24.03.2013. 

Пословно удружење ЗРЕПОК из Зрењанина не одустаје од намере да од 
ЈП “Србијагас” и НИС издејствује стандардан квалитет гаса за кориснике у 
средњем Банату. Најављује се и могућност покретања судског процеса 
како би потрошачи остварили своја права. 

13. РТВ Сантос 
ЗРЕПОК одржао још 

један састанак са 

градским челницима 

26.03.2013. 

У Градској кући данас је одржан још један у низу радних састанака 
представника Зрењанинског пословног круга - ЗРЕПОК с челницима 
локалне самоуправе, на ком је било речи о оснивању социјално-економског 
савета, квалитету гаса који троше домаћинства и индустријски потрошачи у 
нашем граду, регулисању друмског саобраћаја на раскрсницама и 
предузетим активностима у вези са рушењем дотрајалих зграда које 
угрожавају безбедност грађана. 

14. КТВ Гомекс – Ускршња 

акција 
28.03.2013. 

У компанији „ ГОМЕКС „ у току је специјална Ускршња акција која траје до 
недеље 31. марта. Маркетинг менаџер Бојана Нићетин, испред компаније 
Гомеџ честитала је Ускрс свима који овај празник славе по Грегоријанском 
календару. 

15. Дневник 
Лош гас пише тужбе 

 
29.03.2013. 

Прилог у вези Става ЗРЕПОК-а, да ће, не би ли заштитили своја права, 
покренути судски процес због лошег квалитета земног гаса који се 
испоручује потрошачима у овом делу Баната 

16. Лист Зрењанин Ако не може бољи плин, 

може нижа цена? 
29.03.2013. 

Зрењанински привредници окупљени у удружење „Зрењанински пословни 
круг” (ЗРЕПОК), не одустају од намере да и за кориснике у средњем Банату 
издејствују испоруке гаса стандардног квалитета, у складу са законом о 
заштити потрошача да за исту цену следује исти квалитет. Објава у Листу 
Зрењанин 

http://www.youtube.com/watch?v=tCJ89K6Va8g
http://www.youtube.com/watch?v=tCJ89K6Va8g
http://www.youtube.com/watch?v=yoPEJQK1dzM
http://www.youtube.com/watch?v=yoPEJQK1dzM
http://www.youtube.com/watch?v=yoPEJQK1dzM
http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:425937-Zrenjanin-Potrosaci-prete-sudom
http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:425937-Zrenjanin-Potrosaci-prete-sudom
http://www.youtube.com/watch?v=JexP3pcXXOI
http://www.youtube.com/watch?v=JexP3pcXXOI
http://www.youtube.com/watch?v=JexP3pcXXOI
http://www.youtube.com/watch?v=Qvl_t_-OduA
http://www.youtube.com/watch?v=Qvl_t_-OduA
http://www.dnevnik.rs/vojvodina/los-gas-pise-tuzbe

