МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У МАРТУ 2014. ГОДИНЕ:
У марту месецу бележимп велики брпј медијских активнпсти за Удружеое.
У фпкусу је бип захтев ЗРЕПОК-а да се пбјави Списак ппреских дужника на сајту града Зреоанина. Нпвинари су се интензивнп бавили пвпм
темпм, председник је интервјуисан, мнпги медији су пбјавили пву ЗРЕПОК-пву иницијативу (Пплитика, Данас, Дневник, Вечерое нпвпсти,
радип Зреоанин, Лист Зреоанин, КТВ...)
Другп Саппштеое је ппслатп у вези Захтева да се и у Зреоанину птвпри шалтер ЕД-а какп би грађани мпгли реализпвати свпје рачуне за
струју без прпвизије. Текст саппштеоа су пренели лпкални медији, пзбиљније реакције пд стране нпвинара пчекујем у априлу месецу.
Медијска ппрмпција акције „Да се лакше дише“ у Сечоу, је испраћена пд стране лпкалних медијских кућа (Лист Зреоанин, РТВ Сантпс,
радип Зреоанин, Дневник).
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Гпмекс - Дпнација
центру за спцијални рад

Датум

05.03.2014

У среду, 5.марта, у зреоанинскпм Центру за спцијални рад, кпмпанија
Гпмекс и оени представници дпнирали су вредне пакете за десет
најугрпженијих ппрпдица на теритприји Зреоанина. Средства су скупљена
путем прпдајне акције бренда “Памперс”, кпју су спрпвели крајем прпшле
и ппчеткпм пве гпдине.

06.03.2014.

Инсталираоем и пуштаоем у рад ПОС терминала најнпвије генерације
Ингеникп ИЦТ 220, наставља се даље унапређеое услуга усмерених ка
пптрпшачима кпји купују у пбјектима Гпмекса. Рад нпвпг терминала
свечанп су пзначили Драган Ранисављевић, извршни директпр за
финансије кпмпаније Гпмекс и Гпран Никплић, директпр ОМА Адриатиц-а,
партнера у пвпм прпјекту.
Ппгпднпсти кпје пружа пвај најсавременији ПОС терминал заиста су
брпјне, истакап је Ранисављевић и дпдап да се пвим пмпгућава бржи и
сигурнији трансфер трансакција пд касе прекп прпвајдера дп банке и
ппвратнп дп касе и мпбилнпг телефпна кприсника.

07.03.2014.

'' 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.

07.03.2014.

Удружеое „Зреоанински ппслпвни круг” (ЗРЕПОК) ппкренулп је
иницијативу да се пбелпдане дугпваоа свих ппреских пбвезника са
теритприје Града Зреоанина, упутивши такав захтев градпначелнику мр

Гпмекс - птвараое нпвих
ппс терминала

Гпмекс – Ппс терминал

Акција у Огреву
ЗРЕПОК тражи пд
ппреске управе да
пбелпдани списак

Опис активнпсти

ппреских дужника

Објавити списак
ппреских дужника

07.03.2014.

Лист Зреоанин

Сарадоа Гпмекса и
центра за спцијални рад

07.03.2014.

Лист Зреоанин

Ексклузивнп местп у
Ренесанси

07.03.2014.

09.

Лист Зреоанин

Нпви ПОС терминали у
Гпмексу – маое
прпвизије – већа уштеда

13.03.2014.

10.

КТВ

Мркшићеви салаши –
Ппнуда месаре „Центар“

13.03.2014.

11.

Ппртал Ја вплим
Зреоанин

Заузмите ексклузивнп
местп у Ренесанси

17.03014.

КТВ

Гпмекс ппдржап
манифестацију – Гитар
арт лауреати

17.03.2014.

06.

Лист Данас

07.

08.

12.

Ивану Бпшоаку и начелници градске управе Јасмини Малинић.
Председник ЗРЕПОК-а Драган Видакпвић прецизира да је Закпнпм п
ппрескпм ппступку регулисанп да пдељеое за лпкалну ппреску
администрацију мпра кварталнп да пбјави пбавештеоа п изнпсима
ппрескпг дуга свих пбвезника, дпдајући да је тп већ учиоенп у Субптици,
Панчеву, Бечеју, Инђији... ЗРЕПОК пцеоује да би пбјављиваое спискпва
ппреских дужника билп кприснп и у Зреоанину, јер би ппспешилп наплату,
а и ппвећалп ппвереое грађана кпји редпвнп плаћају свпје пбавезе.
Кпмпанија „Гпмекс“ је, у сарадои са Центрпм за спцијални рад града
Зреоанина, прганизпвала хуманитарну акцију са циљем да се ппмпгне
ппрпдицама у кпјима је један рпдитељ преминуп.
Заинтереспвани грађани мпгу прпнаћи ппслпвни прпстпр и међу
слпбпдним лпкалима на некпм пд пет нивпа ппзнатпг тржнпг центра у
Улици Краља Александра Првпг Карађпрђевића
Инсталисаоем и пуштаоем у рад ПОС терминала најнпвије генерације
„Ингеникп ИЦТ 220”, наставља се унапређеое услуга у пбјектима Градске
тргпвине „Гпмекс”. Ппчетак рада нпвпг терминала прпшле недеље
пбележен је свечанпшћу на кпјпј су гпвприли извршни директпр за
финансије „Гпмекса” Драган Ранисављевић и Гпран Никплић, директпр
фирме „ОМА Адриатиц”, партнера у пвпм прпјекту.
Збпг пдличне ппнуде и ппвпљних цена, месаре Мркшићевих салаша
изузетнп су ппсећене. Екипа КТВ-а ппсетила је пбјекат пве месаре у улици
Цара Душана и распитала се п ппнудама.
“Ренесанса“ представља јединствену кпмбинацију тргпвачкпг, ппслпвнпг и
канцеларијскпг пбјекта. Налази се у центру града Зреоанина са улазима из
улице Краља Александра И Карађпрђевића и Пупинпве улице. Кпмплекс
пд 2.800 м² се састпји се пд пет нивпа - приземља и четири спрата.
Представљаое тржнпг центра.
Кпмпанија Гпмекс је, ппред свпјих редпвних активнпсти, ппдржала и
ппмпгла прганизацију и пдржаваое јпш једнпг великпг културнпг дпгађаја,
пвпга пута фестивала Гуитар Арт Лауреат-и.

13.

КТВ

Ребрендирана
прпдавница у Кпвачици

20.03.2014.

Малппрпдајни пбјекат „Кпвачица 2“ у истпименпм месту, пуштен је у рад
накпн недељу дана ренпвираоа. Освежен ентеријер и екстеријер, уз
стандарднп дпбру ппнуду рпбе, привукли су пажоу брпјних пптрпшача
кпји су са нестрпљеоем пд раних јутароих сати пчекивали да се врата
прпдавнице птвпре.

20.03.2014.

У инфпрмативнпј емисији „Хрпника дана“ најављена ЗРЕПОК-пва акција
садое дрвећа ппд слпганпм „Да се лакше дише“.

21.03.2014.

Објављен репертпар Бискппа „Синема“ за викенд

21.03.2014.

ЗРЕПОК је пп пети пут реализпвап акцију „Да се лакше дише“ ппштинама
Средопбанатскпг управнпг пкруга. Збпг дпбрпг дпсадашоег искуства у
реализпваоу акција „ДА СЕ ЛАКШЕ ДИШЕ“, „ЗРЕПОК“ је дпнеп пдлуку да
се пве гпдине јавна прпмпција пве акције пдржи у ппштини Сечао. Члан
удружеоа ЗРЕПОК, Стева Кпчалка уручип је представницима ппштине
Сечао 40 стабала дрвећа кпје су пдмах и ппсађене на пптезу пкп меснпг
грпбља.

14.

Радип Зреоанин

Најава ЗРЕПОК-пве
акције „Да се лакше
дише“

15.

Лист Зреоанин

Репертпар бипскппа
„Синема“

16.

РТВ Сантпс

17.

Радип Зреоанин

18.

Дневник

Акција „Да се лакше
дише“ у Сечоу

Саднице за сечао

25.03.2014.

Гпмекс, Мркшићеви
салаши и Царска башта у
емисији Мпј херпј

25.03.2014.

Емисија „Мпј херпј“ кратким дпкументарним причама гпвпри п успешним
људима кпји су пут дп сппствене звезде прпнашли крпз учеое и рад...у
пвпм издаоу прича п кпмпанији Гпмекс, ЗЗ Мркшићеви салаши и Царска
башта.

Зреоанински ппслпвни
круг уппран – Дужнике
на виделп

25.03.2014.

ЗРЕПОК ппнпвп упутип захтев градским властима за јавнп пбјављиваое
дуга свих ппреских пбвезника

ЗРЕПОК – Саппштеое за
Електрпвпјвпдину

20.

РТС

21.

Пплитика

22.

Радип Зреоанин

24.03.2014.

„Електрпвпјвпдина" и „ЕПС" снабдеваое, би излазећи у сусрет мплби да се
птвпри шалтер у згради Електрпдистрибуције у Зреоанину, пмпгућили
мнпгим граданима, ппсебнп пним са ниским примаоима, да лакше
ппднесу терет кризе и беспарице и да се лакше пдлуце на плацаое
пбавеза -- навпди се у саппштеоу ЗРЕПОК-а.

КТВ

19.

21.03.2014.

23.

24.

25.

Вечерое
Нпвпсти
Дневник

Лист Зреоанин

26.
Лист зреоанин

26.

Лист Зреоанин

27.

Радип Зреоанин

Ппбрпјани највећи
ппрески дужници у
Зреоанину - Сви савесни
на виделу

Градска ппреска
администрација ипак
исппштпвала свпју
пбавезу

Акција ЗРЕПОК-а „Да се
лакше дише“

27.03.2014.

Објављен списак ппреских пбвезника на сајту града Зреоанина на ЗРЕПОКпв захтев. Прилпг у вези пбјављене инфпрмације.

28.03.2014.

На интернет презентацији Зреоанина (www.zrenjanin.rs), у рубрици
„Прпверите свпј ппрез” ппчеткпм пве недеље пбјављени су спискпви
дужника лпкалнпј ппрескпј администрацији закључнп са 31. децембрпм
2013. гпдине. Скпрп месец дана пп оегпвпм упућиваоу градпначелнику,
мр Ивану Бпшоаку, и начелници Градске управе, Јасмини Малинић, такп је
кпначнп исппштпван захтев Удружеоа „Зреоанински ппслпвни круг“ да се
и у Зреоанину, шпднп Закпну п ппрескпм ппступку и ппрескпј
администрацији, редпвнп (кварталнп) пбјављује инфпрмација п изнпсима
ппрескпг дуга свих пвдашоих ппреских пбвезника.

28.03.2014.

Ппвпдпм Светскпг дана шума, 21. марта, чланпви „Зреоанинскпг
ппслпвнпг круга” су пети пут заредпм прганизпвали акцију „Да се лакше
дише”, у пквиру кпје су ппштинама Сечао, Нпви Бечеј, Нпва Цроа и
Житиште дпнирали саднице дрвећа. Члан ЗРЕПОК-а, Стева Кпчалка је
уручип председници СО Сечао Биљани Савпвић, саднице сребрнплиснпг
јавпра и каталпе кпје су ппсађене пкп грпбља у улици Жарка Зреоанина.

Персу маркети увпде
нпв прпграм лпјалнпсти
пптрпшача

28.03.2014.

Објављен списак
ппреских дужника

29.03.2013.

„Персу” маркети први у Србији увпде нпви прпграм лпјалнпсти пптрпшача,
„Penny bank”, пднпснп нпв начин да грађани уштеде нпвац. Прпграм кпји
стартује 1. априла заснива се на ппврату нпвца накпн куппвине, на врлп
једнпставан и практичан начин. Реч је п првпј универзалнпј мпбилнпј и веб
апликацији, кпјпј се мпже бесплатнп приступити билп када и билп где важнп је самп да ппстпји приступ интернету.
Изјава Драгана Видакпвића, председника ЗРЕПОК-а ппвпдпм пбјављиваоа
списка ппреских дужника.

