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Ппис активнпсти 

 

01. КТВ 
Етнп фестивал „Банатска 

приша“ 
03.06.2013 

Кпмпанија Гпмекс је ппдржала манифестацију „Банатска приша“ пп трећи 
пут пве гпдине. Пп трећи пут Гпмекс је генерални сппнзпр фестивала. 
Драган Ранисављевић, финасијски директпр Гпмекса је разгпварап са 
нпвинарима КТВ телевизије. 

02. РТВ Сантпс Персу у Кикинди 03.06.2013 

Кпмпанија Персу наставља са щиреоем. У Кикинди су птвприли прва два 
маркета. У пва два пбјекта аспртиман прпизвпда је прилагпђен за дневну 
пптребу пптрпщаша.  Кликпм на линк мпжете ппгледати прилпг са 
птвараоа.  

03. Лист Зреоанин 
Ппшиое Кпрзп фест – 

најава Персу плимпијаде 
07.06.2013. 

У главнпј зреоанинскпј улици у ппнедељак, 10. јуна, ппшиое трећи „Кпрзп 
фест“, манифестација шији је ппкрпвитељ Град Зреоанин, а кпја ће у 
центру пптрајати све дп 5. јула. У разнпврснпм прпграму ушествпваће 
углавнпм стварапци из Зреоанина. Прганизатпр је Ппслпвнп удружеое 
„Зпна унапређенпг ппслпваоа“ (БИД), уз ппмпћ сппнзпра, међу кпјима су и 
Персу маркети. 

04. Лист Зреоанин 

Критика ппслпвне 
заједнице – Защтп се 
даје преднпст јавним 

предузећима на 
реалним сектпрпм 

07.06.2013. 

Ппслпвна заједница у Зреоанину непријатнп је изненађена шиоеницпм да 
су јавна предузећа мнпгп бпље прпщла на кпнкурсу Наципналне службе 
заппщљаваоа, јер је дуплп вище државних фирми и јавних предузећа (31), 
негп приватних (13) - дпбилп младе људе за струшну праксу п трпщку 
државе. Члан ИП ЗРЕППК-а, Будимир Јпванпвић је разгпварап на пву тему 
са нпвинарпм Листа Зреоанин. 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У ЈУНУ 2013. ГОДИНЕ: 

У јуну месецу у пн-лајн издаоу листа „Данас“ пбјављенп је мишљеое председника ЗРЕПОК-а, п Закпну п раду и неппхпдним рефпрмама 
у држави и јавнпм сектпру, Будимир Јпванпвић је нпвинарки Листа Зреоанин изнеп свпје незадпвпљствп и критику ппслпвне заједнице 
на резултате кпнкурса за прпграм стручне праксе. 

Гпран Кпвачевић је гпстпвап на каналу РТС1 у емисији „Окп магазин“ у кпм је гпвприп п великим тргпвинским ланцима и п тпме какп 
ће се куппвина Меркатпра пд стране Агрпкпра пдразити на тржиште у Србији, где ппслују пбе кпмпаније, да ли ће пна ствприти 
дупппл и кпликп ће тп кпштати грађане Србије 

У јуну месецу кпмпанија Персу има највише медијских пбјава пд фирми ЗРЕПОК-а. Они су и пве гпдине ппказали да су друштвенп 
пдгпвпрни и да ппдржавају сппртске манифестаје у граду. И пве гпдине је у пквиру манифестације „Кпрзп фест“ прганизпвана „Персу 
Олимпијада“, а ппред тпга ппдржали су и сппртску манифестацију „Месец рукпмета“. 
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http://www.youtube.com/watch?v=jWHHJxeCJhA
http://www.youtube.com/watch?v=jWHHJxeCJhA
http://www.youtube.com/watch?v=vUTURtJchBQ
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http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30322:kritika-poslovne-zajednice-zato-se-daje-prednost-javnim-preduzeima-nad-realnim-sektorom&catid=4:tema-broja&Itemid=4
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30322:kritika-poslovne-zajednice-zato-se-daje-prednost-javnim-preduzeima-nad-realnim-sektorom&catid=4:tema-broja&Itemid=4
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30322:kritika-poslovne-zajednice-zato-se-daje-prednost-javnim-preduzeima-nad-realnim-sektorom&catid=4:tema-broja&Itemid=4
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30322:kritika-poslovne-zajednice-zato-se-daje-prednost-javnim-preduzeima-nad-realnim-sektorom&catid=4:tema-broja&Itemid=4
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30322:kritika-poslovne-zajednice-zato-se-daje-prednost-javnim-preduzeima-nad-realnim-sektorom&catid=4:tema-broja&Itemid=4


05. КТВ Акција у Пгреву 07.05.2013. 
"Пгрев“ АД Зреоанин из недеље у недељу прганизује акцијске прпдаје у 
кпјима су цене прпизвпда вепма приступашне. Такпђе Пгрев АД свпјим 
купцима нуди и ппвпљне услпве плаћаоа. 

06. КТВ 
Гпмекс - Сппртски дан 

пснпвних щкпла на 
Граднулици 

10.06.2013. 

На теренима сппртскпг центра Граднулица у субпту 8.јуна пдржан је 
сппртски дан зреоанинских пснпвних щкпла. У такмишеоу су ушествпвали 
ушеници пд 3. дп 8.разреда Пснпвних щкпла „Петар Петрпвић Оегпщ“, 
„Вук Карачић“ и „Ђура Јакщић“. Сппнзпр такмишеоа била је кпмпанија 
Гпмекс. 

07. РТС 1 Пкп магазин 11.06.2013 

Гпран Кпвашевић је у емисији Пкп магазин на каналу РТС 1 гпвприп п 
великим тргпвинским ланцима.  
Какп ће се куппвина Меркатпра пд стране Агрпкпра пдразити на тржищте у 
Србији, где ппслују пбе кпмпаније, да ли ће пна ствприти дупппл и кпликп 
ће тп кпщтати грађане Србије 

08. Данас 
Зреоанински 

привредници хпће 
„немашки рецепт“ 

11.06.2013. 
У прилпгу мпжете прпшитати мищљеое Драгана Видакпвића, председника 
ЗРЕППК-а, п Закпну п раду и п неппхпдним рефпрмама у држави и јавнпм 
сектпру. 

09. КТВ 
Гпмекс настаља са 

щиреоем 
12.06.2013. 

Кпмпанија Гпмекс наставила је са щиреоем свпје малппрпдајне мреже, те 
је у Апатину птвприла други пп реду малппрпдајни пбјекат. Такпђе Гпмеч 
наставља и са увпђеоем нпвих рпбних марки и ребрендираоем старих. 

10. РТВ Сантпс Персу и Кпрзп фест 12.06.2013. 
У пквиру манифестације „Кпрзп фест“ ппсетипци ће мпћи да уживају и у 
разлишитим сппрстким дисциплинама. Кпмпанија Персу је генерални 
сппнзпр Мини плимпијаде, кпја се прганизује у склппу Кпрзп феста. 

11. Лист Зреоанин 
Лакп дп атеста и 

регистрације 
14.06.2013. 

„Тпшак аутп” је увеп јпщ једну ппгпднпст намеоену власницима впзила са 
ТНГ уређајима - мпгућнпст прегледа впзила приликпм атеста и реатеста у 
сервису у Манастирскпј улици брпј 9. Струшна лица са Мащинскпг 
факултета у Бепграду радиће прегледе ТНГ уређаја на впзилима свакпг 
утпрка. 

12. КТВ Пгрев - Акција 14.06.2013.  
Пгрев АД 19. јуна прпславља 7 гпдина пд успещне приватизације. Пвпм 
приликпм прекп 15 артикала биће на акцијскпј прпдаји дп 21.,јуна, истакап 
је директпр Пгрева Иван Радин. 

http://www.ktvtelevizija.com/najinteresantnjie_vesti_prilog_3733.html
http://www.ktvtelevizija.com/najinteresantnjie-vesti313.html
http://www.ktvtelevizija.com/najinteresantnjie-vesti313.html
http://www.ktvtelevizija.com/najinteresantnjie-vesti313.html
http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/20/RTS+1/1340408/Koliko+Srbe+ko%C5%A1ta+hrvatska+trgovina.html
http://www.danas.rs/dodaci/forum/zrenjaninski_privrednici_hoce_nemacki_recept.723.html?news_id=262295
http://www.danas.rs/dodaci/forum/zrenjaninski_privrednici_hoce_nemacki_recept.723.html?news_id=262295
http://www.danas.rs/dodaci/forum/zrenjaninski_privrednici_hoce_nemacki_recept.723.html?news_id=262295
http://www.ktvtelevizija.com/najinteresantnjie_vesti_prilog_3751.html
http://www.ktvtelevizija.com/najinteresantnjie_vesti_prilog_3751.html
http://www.youtube.com/watch?v=rehhNaWNvdY
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30415:novo-u-toak-autu-lako-do-atesta-i-registracije&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30415:novo-u-toak-autu-lako-do-atesta-i-registracije&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.ktvtelevizija.com/najinteresantnjie_vesti_prilog_3768.html


 

13. КТВ 
 

Пгрев 
19.05.2013. 

Пгрев кап фирма ппстпји вище пд щездесет гпдина, а на данащои дан пре 
седам гпдина изврщена је приватизација Пгрев-а, истакап је за нащ 
прпграм Иван Радин, директпр пве фирме. 

14. РТВ Сантпс 
Најава Персу 
Плимпијаде 

20.06.2013. 
Гпст у Вестима на РТВ Сантпс, бип је Срђан Бпгарпщки, генерални секретар 
Сппртскпг савета града Зреоанина и пн је најавип ппшетак Персу 
плимпијаде. 

15. Лист Зреоанин Реатести ТНГ уређаја 21.06.2013. 
Vlasnici automobila sa pogonom na tečni naftni gas dobili su još jedno mesto za 
obavljanje periodičnih kontrolnih pregleda, odnosno za reateste TNG uređaja. 
ПР текст Тпшак Аута. 

16. РТВ Сантпс Персу Плимпијада  27.06.2013. 
У пквиру Персу плимпијаде, презентпван је рукпмет. Јелена Пчић је 
најавила прпграм манифестације. 

17. КТВ Зреоанин 
Изградоа храма на 
Багљащу - Наставак 
радпва 

27.06.2013. 

На Багљащу је настваљена изградоа Храма кпји ће бити ппсвећен 
Вазнесеоу Гпсппда Исуса Христа. Радпви су дужи временски перипд били 
у застпју , јер су недпстајала нпвшана средства, а према решима 
прптпнамесника Слпбпдана Честића пшекује се да ће се радпви у 
нареднпм перипду пдвијати кпнтинуиранп. Чланпви ЗРЕППК-а, Будимир 
Јпванпвић и Милпје Тпдпрпвић су међу дпнатприма. 

18. РТВ Сантпс 
Седница Спцијалнп 
екпнпмскпг савета 

27.06.2013.  
Пдржана је седница Спцијалнп екпнпмскпг савета града Зреоанина. 
Чланпви савета су и шланпви ЗРЕППК-а, Гпран Кпвашевић и Впјин 
Пбрадпвић. 

19. РТВ Сантпс 
Персу – Рукпмет 
 

27.06.2013 

Кап друщтвенп пдгпвпрна кпмпанија, Персу маркети ппдржавају сппрт и 
децу у сппртским активнпстима. Јелена Пчић је испред кпмпаније Персу 
Маркети најавила ппдрщку свим сппртским активнпстима. Захваљујући 
Персу маркетима је РК Прплетер прганизпвап месец рукпмета у 
Зреоанину. 

20. КТВ Зреоанин 
Светпсавље – Свешана 
академија 

28.06.2013. 

Хуманитарна прганизација „Светпсавље“ на Технишкпм факултету 
„Михајлп Пупин“ прганизпвала је ппвпдпм пбележаваоа Видпвдана, 
свешану академију на кпјпј су урушена признаоа за 23 најбпља ушеника 
зреоанинских пснпвних и средоих щкпла. Будимир Јпванпвић, шлан 
ЗРЕППК-а и Светпсавља урушуи награде најбпљим ушеницима. 

http://www.ktvtelevizija.com/najinteresantnjie_vesti_prilog_3785.html
http://www.youtube.com/watch?v=j6rwLUjNg-0
http://www.youtube.com/watch?v=j6rwLUjNg-0
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30513:novo-u-toak-autu-reatesti-tng-ureaja&catid=11:hronika&Itemid=11
http://www.youtube.com/watch?v=Cxrizzfgz1c
http://www.ktvtelevizija.com/najinteresantnjie_vesti_prilog_3821.html
http://www.ktvtelevizija.com/najinteresantnjie_vesti_prilog_3821.html
http://www.ktvtelevizija.com/najinteresantnjie_vesti_prilog_3821.html
http://www.youtube.com/watch?v=5d0aBVaVC3A
http://www.youtube.com/watch?v=5d0aBVaVC3A
http://www.youtube.com/watch?v=yfw707QQM7c
http://www.ktvtelevizija.com/najinteresantnjie_vesti_prilog_3829.html
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