
 

 

 

 

 

Ред 
брпј 

Медиј Наслпв Датум  
Ппис активнпсти 

 

01. РТВ 
Нпв начин пбрачуна 
ппреза на импвину 

02.12.2013. 
РТВ пбјавип прилпг у вези нпвпг начина пбрачуна ппреза на импвину, 
уједнп истакап да је тпкпм јавне расправе п нацрту пдлука из пбласти 
ппреза на импвину  јединп ЗРЕППК улпжип примедбе на нацрт пдлука. 

02. Дневник 

Зреоанин брзп впзи 
крагујевачким путем 

успеха 
04.12.2013. 

У прганизацији фирме чланице ЗРЕППК-а, Тпчак Аутп, чланпви удружеоа 
заједнп са представникпм фирме „Мекапласт“  и градпначелникпм 
Зреоанина ппсетили су град Крагујевац, Фабрику Аутпмпбила Србије и 
предузећа Застава Инпрп и Застава камипни. Прилпг у вези привреднп-
пплитичке ппсете. 

03. КТВ  Акција у Пгреву 06.12.2013. 
'' Пгрев '' АД Зреоанин из недеље у недељу прганизује акцијске прпдаје у  
кпјима су цене прпизвпда вепма приступачне. Такпђе Пгрев АД свпјим  
купцима нуди и ппвпљне услпве плаћаоа. 

04. КТВ  

Гпмекс Тптал – прпслава 
рпђендана 

09.12.2013. 

У недељу 8. децембра Гпмекс Тптал на Леснини прпславип је свпј седми 
рпђендан. Кап и сваке гпдине Кпмпанија Гпмекс је припремила велики 
брпј акција и ппклпна за свпје верне пптрпшаче, а прганизпван је и 
пригпдан прпграм за најмлађе суграђане. 

05. Лист Зреоанин 

06. РТВ Сантпс 

07. КТВ 
Дпдела стипендија 

„Светпсавље“  
09.12.2013. 

Дпдељене ђачке и студентске стипендије хуманитарне прганизације 
„Светпсавље“. Председник ХП Светпсавље, Будимир Јпванпвић, кпји је 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У ДЕЦЕМБРУ 2013. ГОДИНЕ: 

У децембру месецу бележимп велики брпј медијских активнпсти на нивпу ЗРЕПОК-а.  

Највећу пажоу јавнпсти изазвп је интервју Драгана Видакпвића у Листу Зреоанин, у кпјем је пн гпвприп п Зреоанинскпм ппслпвнпм 
кругу и пднпсима са лпкалнпм сампуправпм, а ппред тпга и гпстпваое на РТВ Сантпс на исту тему. 

Фирме чланице ЗРЕПОК-а су ппред редпвних медијских активнпсти прганизпвале и велике наградне игре кап и бпгат прпграм за Бпжићне 
и Нпвпгпдишое празника . 

Преглед медијских објава за месец Децембар 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naslovi.net/2013-12-02/rtv/nov-nacin-obracuna-poreza-za-imovinu/8007349
http://www.naslovi.net/2013-12-02/rtv/nov-nacin-obracuna-poreza-za-imovinu/8007349
http://www.youtube.com/watch?v=ooR0Pqct3ps
http://www.youtube.com/watch?v=er9IDQkf1rQ
https://www.youtube.com/watch?v=olRAM2eCqDw
http://www.youtube.com/watch?v=Bu80HA3YhdE


08. РТВ Сантпс 

уједнп и члан ЗРЕППК-а је пптписап у име те прганизације Угпвпре п 
стипендираоу са ученицима и студентима лпшијег материјалнпг стаоа. 
Пвим угпвпрпм ученици средоих шкпла убудуће ће дпбијати 3 хиљаде 
динара месечнп дпк ће студентска стипендија изнпсити 8 хиљада динара 

09. Лист Зреоанин 
Рука ппмпћи – за 

излазак на прави пут 
13.12.2013. 

10. Лист Зреоанин 
Тптална забава уз 
тптална снижеоа 

13.12.2013 

Ппвпдпм прпславе седмпг рпђендана прпдајнпг пбјекта „Тптал” ппзнатпг 
зреоанинскпг тргпвинскпг ланца Гпмекс  већ седми пут упчи Нпве гпдине 
приређује се занимљив прпграм за децу. „Тптал” је пвпг пута пптрпшачима 
ппнудип двадесетак артикала пп „тпталнп” ниским ценама. 

11. РТВ Сантпс 
Гпстпваое Председника 
ЗРЕППК-а на РТВ Сантпс 

12.12.2013. 

Ппвпдпм четири гпдине пд псниваоа „ЗРЕППК“-a, председник Удружеоа, 
Драган Видакпвић, гпстпвап је у централнпј инфпрмативнпј емисији 
„ВЕСТИ“ телевизије „САНТПС, и тпм приликпм исказап великп 
задпвпљствп ппстигнутим ппслпвним резултатима чланпва ЗРЕППК-а, али 
и изнеп пштру критику рада градске управе Зреоанина. 

12. КТВ  Пгрев - Акција 16.12.2013. 
'' Пгрев '' АД Зреоанин из недеље у недељу прганизује акцијске прпдаје у  
кпјима су цене прпизвпда вепма приступачне. Такпђе Пгрев АД свпјим  
купцима нуди и ппвпљне услпве плаћаоа. 

13. КТВ 
Гпмекс – Наградна игра 

првп кплп 
16.12.2013. 

Извучени дпбитници награда у првпм кплу наградне игре Кпмпаније 
Гпмекс  „Картицу прпвуци – Ппел извуци„ 

14. РТВ Сантпс 

15. РТВ Сантпс Персу Фптп Кпнкурс 16.12.2013. 

Фирма чланица ЗРЕППК-а, ББ трејд у сарадои са Културним центрпм 
Зреоанина, фптп Експп, Фптп клуб „ЦД 13“ расписали су кпнкурс ппд 
називпм Персу страна света – бпје љубави. Прилпг са прпглашеоа 
ппбедника. 

16. РТВ Сантпс 
Прпслава у 

Млекппрпдукту 
18.12.2013. 

Члан ЗРЕППК-а, Живанкп Радпванчев, директпр Млекппрпдукта је 
прпславип успешну приватизцију Млекппрпдукта и 10 гпдина успешнпг 
рада у склппу француске фирме Бпнгреин. Тпј свечанпсти су присуствпвали 
виспки рукпвпдипци кпмпаније на челу са председникпм Алекспм 
Бпнгреинпм, кап и челници града Зреоанина градпначелник и председник 
Скупштине града. 

17. Данас, Танјуг 
Приватизација дпнела 

француски сир на 
банатски начин 

18.12.2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=XQzAhzQmGZg
http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/2300-sedmi-rodendan-najveceg-gomeksovog-prodajnog-objekta
http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/2300-sedmi-rodendan-najveceg-gomeksovog-prodajnog-objekta
https://www.youtube.com/watch?v=ZGh8c6PLjns
https://www.youtube.com/watch?v=ZGh8c6PLjns
http://www.youtube.com/watch?v=KVflxq2VW_s
https://www.youtube.com/watch?v=ZEPSXVFy830
https://www.youtube.com/watch?v=ZEPSXVFy830
https://www.youtube.com/watch?v=_PYALNQbWC8
https://www.youtube.com/watch?v=N4MZqP2xdQM
https://www.youtube.com/watch?v=N4MZqP2xdQM
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/privatizacija-donela-francuski-sir-na-banatski-nacin
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/privatizacija-donela-francuski-sir-na-banatski-nacin
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/privatizacija-donela-francuski-sir-na-banatski-nacin


18. Лист Зреоанин 
Десет гпдина у 

кпмпанији Бпнгреин 
20.12.2013. 

19. Лист Зреоанин 
Власт партијских 

велмпжа и оихпвих 
кпмесара 

20.12.2013. 
На завршетку ппслпвне гпдине Драган Видакпвић, председник ЗРЕППК-а п 
удружеоу Зреоанински ппслпвни круг и пднпсима са лпкалнпм 
сампуправпм. 

20. КТВ Пгрев - Акција 20.12.2013. 
'' Пгрев '' АД Зреоанин из недеље у недељу прганизује акцијске прпдаје у  
кпјима су цене прпизвпда вепма приступачне. Такпђе Пгрев АД свпјим  
купцима нуди и ппвпљне услпве плаћаоа.  

21. КТВ 
Другп кплп наградне 

игре „Картицу прпвуци – 
Ппел извуци“ 

23.12.2013. 
Извучени дпбитници награда у другпм кплу наградне игре Кпмпаније 
Гпмекс  „Картицу прпвуци – Ппел извуци„ 

22. РТВ Сантпс 

23. РТВ Сантпс 
Персу маркети делили 

ппклпне у ПШ Петар 
Петрпвић Оегпш 

23.12.2013. 

Персу маркети пбрадпвали су у ппнедељак, 23.12, прваке из Пснпвне 
шкoлe “Петар Петрпвић Оегпш” и ппклпнили им 150 пакетића. Ранп ујутру, 
ппследоег дана у пплугпдишту, Деда мраз је изненада ппкуцап на врата 
учипница и ппделип им ппклпне. Деца су певала и уживала у 
нпвпгпдишопј радпсти, а Персу маркети ће и убудуће наставити да брину 
п свпјим најмлађим суграђанима. 

24. РТВ Сантпс 

Прпслава 39 гпдина 
рада Техничкпг 

факултета Михајлп 
Пупин 23.12.2013. 

На техничкпм факултету Михајлп Пупин је уприличена свечанпст ппвпдпм 
пбележаваоа 39 гпдина рада пве виспкпшкплске устанпве. Драган 
Видакпвић, председник ЗРЕППК-а, је на пвпм скупу гпвприп п успешнпј 
сарадои са Техничким факултетпм у прпјекту летоа стручна пракса. 

25. Лист Зреоанин Знаое за нпвп време 

26. РТВ Сантпс 
Персу Дпнација 

педијатрији у 
Зреоанину 

26.12.2013. 

Персу маркети, у сарадои са Културним центрпм и креативним центрпм 
ЦЕКПМ, пбрадпвали су малишане са дечјег пдељеоа Ппште бплнице. Кап 
и сваке гпдине дп сада, пп завршетку манифестације “Дпђи, дпђи Деда 
мразе”, пкићена јелка и слаткиши пднети су деци, какп би се и оима 
дпчарала празнична атмпсфера и улепшали дани бправка у бплници. 
Насмејана деца, узивала су у представи, кап и у скечевима клпвна Дамба, а 

http://www.listzrenjanin.com/index.php/temabroja/2401-svecanost-u-mlekoproduktu
http://www.listzrenjanin.com/index.php/temabroja/2401-svecanost-u-mlekoproduktu
https://www.youtube.com/watch?v=IVrlvFoF4ks
https://www.youtube.com/watch?v=BmXEaEtTVKI
https://www.youtube.com/watch?v=BmXEaEtTVKI
https://www.youtube.com/watch?v=BmXEaEtTVKI
https://www.youtube.com/watch?v=ptD9x7yJJ4o
https://www.youtube.com/watch?v=gwQez3TYRto
https://www.youtube.com/watch?v=gwQez3TYRto
https://www.youtube.com/watch?v=gwQez3TYRto
https://www.youtube.com/watch?v=VcVYm2niO9M
https://www.youtube.com/watch?v=nO2yQ51nGXg


 

Персу маркети наставиће и наредних гпдина пву значајну и лепу 
традицију. 

27. РТВ Сантпс 
Награде Регипналне 
привредне кпмпре 

26.12.2013. 
Ппдељене награде Регипналне привредне кпмпре Зреоанин. Међу 
дпбитницима награде је и члан ЗРЕППК-а, Гпран Кпвачевић, директпр 
Кпмпаније Гпмекс. 

28. Лист Зреоанин 
„Прва зпна“ пвлашћени 
сервис за впзила Ренп и 

Дачија 
27.12.2013. 

Љубитељи впзила „Дачија” мпгу да ппгледају нпве мпделе пвих 
аутпмпбила у прпстпријама ДПП „Прва зпна” у Улици Цара Душана 9 у 
Зреоанину. Псим прпдаје, пва фирма пвлаштена је и за сервисираое 
„Дачија” впзила. 

29. РТВ Сантпс 

Персу и Тпчак Аутп – 
извлачеое награда у 
пквиру наградне игре 
„Без пп муке Фиат у 

руке“ 

27.12.2013. 

У прпстпријама Тпчак Аутп д.п.п. пдржанп је извлачеое награда у пквиру 
игре на срећу „Без пп муке Фиат у руке - Купи и впзи СуПер аутп!“ у 
прганизацији ПерСу маркета. Дпгађају су присуствпвали представници 
сппнзпра: Генерални сппнспр Впда Дубпка, А&П-Пепси, Алева, Штарк, 
Гранд, Бамби, Коаз Милпш, Данијела Цпммерце- Триса, Стпби вина, 
Мправка, Унијапак, Мркшићеви салаши, Пекара Филија, Пекара Банат у 
Срцу, Тпчак Аутп. Срећу дпбитницима је дпнела наша Зреоанинка Јелена 
Живкпвић, рукпметашица и нпсилац сребрне медаље на светскпм 
рукпметнпм првенству завршенпм прпшле недеље. Извученп је укупнп 56 
награда. 

30. КТВ 
Треће кплп наградне 

игре кпмпаније Гпмекс 
30.12.2013. 

Извучени дпбитници награда у трећем кплу наградне игре Кпмпаније 
Гпмекс  „Картицу прпвуци – Ппел извуци„ 

31. РТВ Сантпс 

32. КТВ 
Гпмекс – Кпрпа 
Сплидарнпсти 

30.12.2013. 

У субпту 28. децембра у Гпмекс Тпталу на леснини прганизпвана је акција 
"Кпрпа сплидарнпсти". Већ трећу гпдину за редпм пву акцију прганизпвали 
су чланпви Рптаракт клуба заједнп у сарадои са Центрпм за спцијални рад 
и Кпмпанијпм Гпмекс. 33. РТВ Сантпс 

https://www.youtube.com/watch?v=a1iF0DcYEJY
https://www.youtube.com/watch?v=a1iF0DcYEJY
http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/2463-prva-zona-ovlasceni-servis
http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/2463-prva-zona-ovlasceni-servis
http://www.listzrenjanin.com/index.php/hronika/2463-prva-zona-ovlasceni-servis
https://www.youtube.com/watch?v=sdQUoqbws28
https://www.youtube.com/watch?v=sdQUoqbws28
https://www.youtube.com/watch?v=sdQUoqbws28
https://www.youtube.com/watch?v=sdQUoqbws28
https://www.youtube.com/watch?v=sdQUoqbws28
https://www.youtube.com/watch?v=0CbwPZo46Pk
https://www.youtube.com/watch?v=0CbwPZo46Pk
https://www.youtube.com/watch?v=gR_uNYgkhzU
https://www.youtube.com/watch?v=nBy1Ozh-kf8
https://www.youtube.com/watch?v=nBy1Ozh-kf8
https://www.youtube.com/watch?v=vq_XR7U06xk

