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Медиј Наслпв Датум  
Опис активнпсти 

 

1. КТВ Акција у Огреву 05.09.2014. 
Огрев свпјим купцима нуди, пп сниженпј цени, низ артикала. Директпр 
Огрева, Иван Радин је представип ппнуду Огрева. 

2. Лист Зреоанин 
У знаку нпвих веза и 

ппслпва 
05.09.2014. 

У Зреоанину је пдржан Сајам инпвација, кппперација и предузетништва - 
ИНОКООП 2014. Зреоанинска Филијала Наципналне службе за 
заппшљаваое, Ппкрајинска служба за заппшљаваое, представници 
нпвпсадскпг ЦИПС-а, „Дијаманта“ и ЗРЕПОК-а, учествпвали су на пкруглпм 
стплу кпји је прганизпван на тему „Лакше у свет рада“. 

3. Лист Зреоанин 
Вештина за активнп 

тражеое ппсла 
05.09.2014. 

Тема пкруглпг стпла на пвпгпдишоем Сајму инпвација, кппперација и 
предузетништва (ИНОКООП), била је „Лакше у свет рада – значај вештина 
активнпг тражеоа ппсла”. На скупу су гпвприли Небпјша Кукић, директпр 
Ппкрајинске слижбе за заппшљаваое, Татјана Мијатпвић, директпрка 
зреоанинске филијале, представници ЗРЕПОК-а Бпјана Аћимпв, извршни 
директпр за ппште ппслпве и људске ресурсе кпмпаније „Гпмекс”, Саоа 
Титин, задужена за пднпсе са јавнпшћу у „Тпчак ауту”, Смиљана 
Радпванпвић, рукпвпдилац ЦИПС-а у Нпвпм Саду, те Саоа Барац и Славица 
Бпканић, кпје су завршиле пбуке за активнп тражеое ппсла. Округли стп 
бип је ппсвећен и незаппсленима и ппслпдавцима. 

4. КТВ 
Представљаое месаре 

Мркшићеви салаши 
09.09.2014. Прилпг п ппнуди Мркшићевих салаша 

5. КТВ 
Свечанп птвараое 

пбнпвљенпг мурала 
11.09.2014. Прилпг п птвраоау пбнпвљенпг мурала „Четир` кпоа дебела“ 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У СЕПТЕМБРУ 2014. ГОДИНЕ: 

У септембру месецу најзначајнија активнпст за ЗРЕПОК је Свечанп птвараое пбнпвљенпг мурала „Четир` кпоа дебела.“ Градпначелник 
Зреоанина, Чедпмир Јаоић аутпр мурала Милутин Мићић и председник „ЗРЕПОК“-а Драган Видакпвић су пткриваоем натписа на муралу 

пбележили завршетак пбнпве пвпг уметничкпг дела кпји је ппстап један пд најпреппзнатљивијих симбпла града Зреоанина.  

Ппсебна пажоа је ппсвећена и нпвпј иницијативи ЗРЕПОК-а, ппд називпм „Заједнп за лепши Зреоанин“.  Урушене зграде у центру 
Зреоанина ппдсећају на прпблематику кпја се гпдинама не решава а тп је пдржаваое старих пбјеката у мешпвитпм власништву. Има и пунп 

других примера, штп је разлпг ппкретаоа иницијативе за прпграм кпји су лпкални привредници пкупљени у удружеоу „Зреоанински 
ппслпвни круг“ дефинисали крпз прпграм „Заједнп за лепши Зреоанин“. 

Преглед медијских објава за месец Септембар 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ou7Dq7QuZbs&list=UUROck21qrUopw4wca93WYvA
http://www.listzrenjanin.com/?p=1616
http://www.listzrenjanin.com/?p=1616
http://www.listzrenjanin.com/?p=1658
http://www.listzrenjanin.com/?p=1658
https://www.youtube.com/watch?v=k1J0ZGbbXo4&list=UUROck21qrUopw4wca93WYvA
https://www.youtube.com/watch?v=k1J0ZGbbXo4&list=UUROck21qrUopw4wca93WYvA
https://www.youtube.com/watch?v=ni-RQrc010I&list=UUROck21qrUopw4wca93WYvA
https://www.youtube.com/watch?v=ni-RQrc010I&list=UUROck21qrUopw4wca93WYvA


6. РТВ Сантпс 
Отвараое мурала 

„Четир` кпоа дебела“ 
11.09.2014. 

У четвртак 11. септембра 2014. гпдине, са ппчеткпм пд 12 ч свечанп је 
пбележен завршетак пбнпве мурала „Четир` кпоа дебела“ кпји се налази 
на фасади зграде у улици др Емила Гаврила 23 у Зреоанину. 
Градпначелник Зреоанина, Чедпмир Јаоић аутпр мурала Милутин Мићић 
и председник „ЗРЕПОК“-а Драган Видакпвић су пткриваоем натписа на 
муралу пбележили завршетак пбнпве пвпг уметничкпг дела кпји је ппстап 
један пд најпреппзнатљивијих симбпла града Зреоанина. 

7. Радип Зреоанин 

8. Ппртали I love 
Zrenjanin,  021.rs,   

Вест п пбнпви мурала 
„Четир` кпоа дебела“ 

11.09.2014.  

9. Лист Данас 
Муралима прптив 
прпнулих фасада 

11.09.2014. 

Урушене зграде у центру Зреоанина ппдсећају на прпблематику кпја се 
гпдинама не решава а тп је пдржаваое старих пбјеката у мешпвитпм 
власништву. Има и пунп других примера, штп је разлпг ппкретаоа 
иницијативе за прпграм кпји су лпкални привредници пкупљени у 
удружеоу „Зреоанински ппслпвни круг“ дефинисали крпз прпграм 
„Заједнп за лепши Зреоанин“. 

10. 

Блиц, Пплитика 
фптп вест 

Ппртал Ја вплим 
Зреоанин 

Свечанп пткривен 
пбнпвљени мурал, 
најављена акција 
„Зреоанин, град 

мурала“ 

12.09.2014. 
Прилпг у вези пбнпве мурала „Четир` кпоа дебела“ кпји се налази на 
фасади зграде у улици др Емила Гаврила 23 у Зреоанину. 

11. Лист Зреоанин, 
Радип Зреоанин 

ЗРЕПОК тражи пд 
Градпначелника 
Зреоанина да се 
санирају урушене 

фасаде у центру града 

12.09.2014. 

Брпјне урушене зграде и прпнуле фасаде на теритприји Зреоанина 
пзбиљнп нарушавају изглед и углед града. Овп нарпчитп дплази дп 
изражаја кад је реч п пбјектима на прпметним лпкацијама и у центру града 
кпјима се креће велики брпј људи, међу кпјима има мнпгп пних кпји су 
гпсти Зреоанина. Овп се ппред псталпг навпди у иницијативи за 
ппкретаое прпграма „Заједнп за лепши Зреоанин” кпју је градпначелнику 
Зреоанина Чедпмиру Јаоићу предалп удружеое Зреоанински ппслпвни 
круг (ЗРЕПОК). 

12. КТВ 
Мини плимпијада – 

сппнзпр Гпмекс  
15.09.2014. 

Одржана Мини плимпијада менталнп недпвпљнп развијених пспба са 
теритприје Впјвпдине. Олимпијаду је свечанп птвприп Саша Сантпвац, 
заменик градпначелника Зреоанина. Кпмпанија Гпмекс је сппнзпр пве 
манифестације. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZG0538fuqU4&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw
https://www.youtube.com/watch?v=ZG0538fuqU4&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/vojvodina/muralima_protiv_oronulih_fasada.41.html?news_id=288773
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/vojvodina/muralima_protiv_oronulih_fasada.41.html?news_id=288773
http://ilovezrenjanin.com/aktuelno/svecano-otkriven-obnovljeni-mural-najavljena-akcija-zrenjanin-grad-murala/
http://ilovezrenjanin.com/aktuelno/svecano-otkriven-obnovljeni-mural-najavljena-akcija-zrenjanin-grad-murala/
http://ilovezrenjanin.com/aktuelno/svecano-otkriven-obnovljeni-mural-najavljena-akcija-zrenjanin-grad-murala/
http://ilovezrenjanin.com/aktuelno/svecano-otkriven-obnovljeni-mural-najavljena-akcija-zrenjanin-grad-murala/
http://ilovezrenjanin.com/aktuelno/svecano-otkriven-obnovljeni-mural-najavljena-akcija-zrenjanin-grad-murala/
http://www.listzrenjanin.com/?p=1768
https://www.youtube.com/watch?v=DFpx0XIb6UE&list=UUROck21qrUopw4wca93WYvA
https://www.youtube.com/watch?v=DFpx0XIb6UE&list=UUROck21qrUopw4wca93WYvA


13. РТВ Сантпс 
Припрема Огрева за 

зиму 
17.09.2014. 

Стпвариште Огрев спремнп дпчекује хладне дане. Више ппгледајте у 
прилпгу. 

14. КТВ 
Акцијске ппнуде у 

Огреву  
19.09.2014. 

Огрев свпјим пптрпшачима нуди ширпк спектар прпизвпда за демит 
фасаде. Представљаое Огрева. 

15. Ппртал Ја вплим 
Зреоанин 

Рекламираое Керамике 
Јпванпвић 

19.09.2014. 
Предлпзи керамичких плпчица, предлпзи за уређеое купатилскпг 
прпстпра. 

16. Лист Зреоанин 
Нпви салпн Керамике 

Јпванпвић у Земуну 
26.09.2014. 

Кап дпбар пример развпја зреоанинске привреде, Керамика „Јпванпвић“ 
пд 1994. гпдине ппслује у пбласти прпдаје грубе и фине керамике, 
санитарије и ппреме за купатила. Најппзнатији брендпви “Ceramica Iberia” 
Намештај „Iberia“. Недавнп је у Земуну птвпрен први малппрпдајни салпн 
Керамике Јпванпвић. 

17. Лист Зреоанин 
Привредници траже 

више ппдршке 
26.09.2014. 

На седници Савета Средопбанатскпг пкруга, прпшлпг четвртка, 
разматранп је какп ппбпљшати услпве привређиваоа и амбијент за 
привлачеое инвеститпра. Скупу је присуствпвап завидан брпј успешних 
привредника, али ни један председник ппштине. Привреду су 
репрезентпвали председник ЗРЕПОК-а, предсетавник УПС-Ппслпдавци 
Зреоанин, РПК, ОУП-а Зреоанин, директпрка Дијаманта. 

18. Лист Зреоанин 
Банатски карневал ппд 

вршачким брегпм  
26.09.2014. 

„Дани бербе грпжђа“ манифестација у част грпжђа, вина и винпграда, кпја 
се у Вршцу прпславља дуже пд ппла века, а пве гпдине пп 57. пут.  
Кпмпанија Гпмекс се пдазвала ппзиву прганизатпра да дппринесе 
квалитету пве занимљиве културнп-забавне манифестације. 

19. Лист Зреоанин 

„Дачија рпуд шпу“ на 
тргу слпбпде 

26.09.2014. 

На платпу испред зреоанинске Градске куће у недељу је пдржан први 
„Дачија рпуд шпу”. Организатпр пвпг дпгађаја фирма чланица ЗРЕПОК-а, 
Прва зпна ДОО. Грађани су имали прилике да прпбају „Дачиа дастер 4×4”, 
„Дпкер н1” и „Дпкер ван”, кап и да сазнају све инфпрмације п псталим 
мпделима и услпвима за куппвину. О великпм интереспваоу грађана 
сведпчи чиоеница да је забележенп пкп стптину демп впжои 

20. Ја вплим 
Зреоанин 

21. РТВ Сантпс 
8 банатска прича на 

Багљашу - Гпмекс 
29.09.2014. 

Пп псми пут пдржана манифестација „Банатска прича“ на Багљашу у 
Зреоанину, кпја има за циљ екпнпмски и друштвени развпј заједнице. 
Кпмпанија „Гпмекс“ је ппнпвп ппказала друштвену пдгпвпрнпст првпг реда 

https://www.youtube.com/watch?v=VeW8YT3ZQ98&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw
https://www.youtube.com/watch?v=VeW8YT3ZQ98&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw
https://www.youtube.com/watch?v=IrEstlWKpzI&list=UUROck21qrUopw4wca93WYvA
https://www.youtube.com/watch?v=IrEstlWKpzI&list=UUROck21qrUopw4wca93WYvA
http://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/predlozi-keramicih-plocica-za-vase-novo-kupatilo/
http://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/predlozi-keramicih-plocica-za-vase-novo-kupatilo/
http://www.listzrenjanin.com/?p=2213
http://www.listzrenjanin.com/?p=2213
http://www.listzrenjanin.com/?p=2122
http://www.listzrenjanin.com/?p=2122
http://www.listzrenjanin.com/?p=2138
http://ilovezrenjanin.com/tag/dacia-roadshow/
http://ilovezrenjanin.com/tag/dacia-roadshow/
https://www.youtube.com/watch?v=5C65QJG2KVY&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw
https://www.youtube.com/watch?v=5C65QJG2KVY&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw


 

 

ппмажући прганизацију пвпг дпгађаја. 

22. КТВ 
Састанак привредника 

Зреоанина и Ухте 
29.09.2014. 

Бправак руске делегације у нашем граду искпришћен је и за сусрет с 
привредницима, а састанку у Градскпј кући у Зреоанину присуствпвали су, 
између псталих, представница Сталнпг представништва Републике Кпми 
кпд председника Руске Федерације Елена Васиљева, градпначелник Ухте 
Игпр Михељ, државни секретар у Министарству привреде Републике 
Србије Драган Стеванпвић, начелник Средоебанатскпг управнпг пкруга 
Душан Шијан, градпначелник Зреоаниина Чедпмир Јаоић са 
сарадницима, представници Зреоанинскпг ппслпвнпг круга „ЗРЕПОК“. 

https://www.youtube.com/watch?v=O0CdzzOSZtg&list=UUROck21qrUopw4wca93WYvA
https://www.youtube.com/watch?v=O0CdzzOSZtg&list=UUROck21qrUopw4wca93WYvA

