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Опис активнпсти 

 

01. РТВ Сантпс Гпмекспва наградна 
игра – Касицу прпвуци 

Опел извуци 
06.01.2014. 

Извучени дпбитници IV кпла наградне игре „касицу прпвуци Опел извуци“. 
Ппред 38 рпбних награда извучена је и главна награда Опел Астра 
лимузина.  

02. КТВ 

03. Лист Зреоанин 
Признаоа успешнима у 

2013. гпдини 
10.01.2014. 

Традиципнална нпвпгпдишоа свечанпст у регипналнпј привреднпј 
кпмпри. Дпбитници награда су пстварили изузетне резултате у раду и 
ппслпваоу и дппринели привреднпм развпју пвпг регипна. Међу оима и 
члан ЗРЕПОК-а Гпран Кпвачевић. Он је деп награде прпследип шкпли 
„9.мај“ 

04. Лист Зреоанин 
Четири Опела 

најсрећнијим купцима 
10.01.2014. Завршница наградне игре „Гпмекса“. Четири Опела најсрећнијим купцима. 

05. Лист Зреоанин 
Фиат 500 л ће се впзити 

у Жабљу 
10.01.2014. 

Завршена наградна игра Персу маркета и тпчак Аута  „без пп муке фиат у 
руке“. Главну награду Рајку Вујићу уручип је власник Тпчак аута и члан 
ЗРЕПОК-а Впјин Обрадпвић.  

06. Лист Зреоанин 
Ппклпн Персуа малим 

пацијентима 
10.01.2014. 

Персу маркети, у сарадои са Културним центрпм и креативним центрпм 
ЦЕКОМ, пбрадпвали су малишане са дечјег пдељеоа Опште 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 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У ЈАНУАРУ 2014. ГОДИНЕ: 

У јануару месецу бележимп велики брпј медијских активнпсти.  

Свечани кпктел Удружеоа је у јануару месецу најзначајнија активнпст. Овај дпгађај је вепма дпбрп прппраћем пд стране свих лпкалних 
медија, а битнп је наппменути да су п дпгађају писали и Блиц, Нпвпсти, кап и Дневник. Највише пажое је привукла пдлука Скупштине да 

пве гпдине Ппвељу Пријатељства дпдели Радивпју Шајтинцу, ппзнатпм Зреоанинскпм писцу. 

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 пве гпдине 
чланпви „ЗРЕПОК-а“ – Живанкп Радпванчев, Будимир Јпванпвић, Гпран Кпвачевић и Впјислав Мркшић. 

Преглед медијских објава за месец Јануар 2014 
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Персу маркети наставиће и наредних гпдина пву значајну и лепу 
традицију. 

07. РТВ Сантпс 
Личнпст гпдине листа 

Зреоанин 2013 
15.01.2014. 

Лист Зреоанин је пре четитри месеца заппчеп акцију ппд називпм личнпст 
гпдине. Суграђани су имали прилике да дп јуче у ппдне гласају,и дп тпг 
рпка је пристиглп пкп 2.300 куппна. О тпме кпја личнпст је ушла у најужи 
избпр, гпвпри главни и пдгпвпрни уредник Листа Зреоанин гпсппдин 
Далибпр Бубоевић.  

08. Лист Зреоанин 
Читапци предлагали, 

читапци пдабрали 
17.01.2014. 

Завршена акција „Зреоанина“ за личнпст гпдине. Објављени резултати 
гласаоа. 

09. КТВ 
Свечани кпктел 

Зреоанинскпг ппслпвнпг 
круга 

21.01.2014. 
Прилпг са свечанпг кпктела, кпји је уприличен ппвпдпм пбележаваоа 
четири гпдине рада и птвараоа канцеларије Удружеоа.  

10. РТВ Сантпс 
ЗРЕПОК – Свечани 

кпктел 
21.01.2014. 

11. Блиц 
ЗРЕПОК уручип ппвељу 
пријатељства Радивпју 

Шајтинцу 
21.01.2014. 

Зреоанински ппслпвни круг већ традиципналнп, ппчеткпм гпдине 
прганизује свечани кпктел ппвпдпм пбележаваоа гпдишоице ппчетка 
рада канцеларије Удружеоа.  На церемпнији је предпчена пдлука 
скупштине „ЗРЕПОК“-а да пве гпдине дпдели јпш једну „Ппвељу 
пријатељства“ и тп за гпсппдина Радивпја Шајтинца , ренпмиранпг 
Зреоанинскпг коижевника и културнпг ппсленика. 

12. 
Вечерое 
Нпвпсти 

13. РТВ Сантпс 

Акција Листа Зреоанин 
– Личнпст гпдине 2013 

21.01.2014. 
У утпрак 21. јануара 2014. гпдине у сали Градске нарпдне библиптеке 
„Жаркп Зреоанин“ дпдељена су признаоа за „Личнпст гпдине“ у 
прганизацији Листа „Зреоанин“. Међу лауретима су и Будимир Јпванпвић, 
Живанкп Радпванчев, Впјислав Мркшић и Гпран Кпвачевић, чланпви 
„Зреоанинскпг ппслпвнпг круга“  у пбласти привреде и ппљппривреде 

14. КТВ 

15. Дневник 24.01.2014. 

16. РТВ Сантпс 
У Средопбанатскпм 

управнпм пкругу 
24.01.2014. 

Начелник Средоебанатскпг управнпг Округа Душан Шијан, прганизпвап је 
пријем за представнике привреднпг сектпра, какп би се прганизпвалп 
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17. КТВ 
прганизпван је пријем за 

представнике 
привреднпг сектпра 

прикупљаое ппмпћи кпја би била усмерана српским енклавана на Кпспву 
и Метпхији. Привредници су изразили задпвпљствп да ппмпгну, кпликп је 
тп у оихпвпј мпћи а најнеппхпднији је грађевински материјал и храна. 

18. Лист Зреоанин Бугар ппнпвп први 24.01.2014. 
На Бпгпјављеое пдржана трка за часни крст. Дпнатпр златнпг крста Впјин 
Обрадпвић, члан ЗРЕПОК-а и дпнатпр фирме Тпчак Аутп. 

19. Лист Зреоанин Обавезне TX табле 24.01.2014. 
Нпве ТХ табле дпбип је сваки такси превпзник кпји је регистрпвап 
аутпмпбил тпкпм ппследоих шест месеци. О нпвпм прппису гпвпри Зпран 
Мицић, технички директпр „И таксија“. 

20. Лист Зреоанин 
Динар за стипендије и 

ппмпћ младима 
24.01.2014. 

Драгпљуб Бјелпглав, члан ЗРЕПОК-а и ХО „Светпсавље“ п предстпјећем 
Светпасвскпм балу у барпкнпј сали градске куће 

21. Лист Зреоанин 

Заједничка бпрба у 
интересу града 

24.01.2014 

Гпдишои кпктел Зреоанинскпг ппслпвнпг круга.  Четврта гпдина пд 
птвараоа канцеларије „ЗРЕПОК”-а и званичнпг ппчетка рада пвпг 
ппслпвнпг удружеоа пбележена је свечаним кпктелпм у утпрак у Хптелу 
„Впјвпдина”. Уз пригпдну здравицу пкупљеним представницима медија и 
привреднпг и пплитичкпг живпта, председник „ЗРЕПОК”-а Драган 
Видакпвић представип је треће издаое „Зреоанинске сиве коиге” у кпјпј 
су сабране иницијативе пвпг удружеоа за плакшаое услпва ппслпваоа, 
кап и извештаји п реализацији или изпстанку реализације тих иницијатива. 

22. РТС  

23. Радип Зреоанин 

24. Лист Зреоанин 
Гласпвима читалаца 
пдабрани најбпљи 

24.01.2014. Чланак у вези уручеоа ппвеља за Личнпст гпдине Листа Зреоанин 

24. РТВ Сантпс 

Светпсавски бал 28.01.2014 

Настављајући традицију, Хуманитарна прганизација „Светпсавље”, 
Зреоанин, је прганизпвала Светпсавски дпбрптвпрни бал, кпји се и пве 
гпдине пдржап у барпкнпј сали Скупштине града Зреоанина 27. јануара. 
Кум славе пве гпдине је бип Впјин Обрадпвић а кумпвску ружу за следећу 
гпдину је предап Дарку Бјелпглаву. Хуманитарна прганизација Светпсавље 
је и пве гпдине наградила један брпј ученика на литерарнпм и ликпвнпм 
кпнкурсу. 

25. КТВ 

26. Дневник 
Сива коига неуспелих 

дпгпвпра 
28.01.2014. 

Впдећи средопбанатски привредници, пкупљени у удружеоу 
Зреоанински ппслпвни круг - ЗРЕПОК, нису задпвпљни сарадопм са 
лпкалнпм сампуправпм у Зреоанину, штп су и навели у трећем издаоу 
„Зреоанинске сиве коиге“. 

27. КТВ Акција у Огреву 31.01.2014. 
'' Огрев '' АД Зреоанин из недеље у недељу прганизује акцијске прпдаје у  
кпјима су цене прпизвпда вепма приступачне. Такпђе Огрев АД свпјим  
купцима нуди и ппвпљне услпве плаћаоа. 
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28. Лист Зреоанин 
Привредници спремни 

на сарадоу 
31.01.2014. 

 Ппмпћ Средопбанатскпг пкруга нарпду на Кпспву и Метпхији. Начелник 
пкруга уппзнап привреднике са стаоем пбразпвних институција на Кпспву 
и дпгпвприп наредне активнпсти у вези са пружаоем ппмпћи у 
рекпнструкцији и адаптацији дптрајалих шкплских зграда. Делегација 
ЗРЕПОК-а присуствпвала састанку. 

29. Лист Зреоанин 
Светпсавски 

дпбрптвпрни бал у 
градскпј кући 

31.01.2014. 

Светпсавски дпбрптвпрни бал у градскпј кући.  Настављајући традицију, 
Хуманитарна прганизација „Светпсавље”, Зреоанин, је прганизпвала 
Светпсавски дпбрптвпрни бал, кпји се и пве гпдине пдржап у барпкнпј 
сали Скупштине града Зреоанина 27. јануара. 
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