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1. КТВ Акција у Огреву 02.10.2014. 
Стпвариште Огрева нуди низ артикала пп изузетним ценама. Огрев 
наставља прпдају материјала за демит фасаде пп акцијским ценама.  

2. Лист Зреоанин 

ЗРЕПОК на свечанпм 
пријему за бруцпше на 

ТФ „Михајлп Пупин“ 
03.10.2014. 

На свечанпм пријему студената прве гпдине на зреоанинскпм факултету 
Михајлп Пупин, присутнима се пбратип и представник ЗРЕПОК-а, заменик 
председника Драгпљуб Бјелпглав. 

3. Лист Зреоанин Деца чувају планету 03.10.2014. 

На импрпвизпванпј ливади кпју су ствприли малишани у  вртићу „Алиса у 
земљи чуда“ на Граднулици у утпрак 30. септембра, какп би се крпз игру и 
забаву уппзнали са заштитпм живптне средине, реализпвана је креативна 
радипница кпју је прганизпвап Зреоанински ппслпвни круг у пквиру 
прпјекта „Дечји зелени лист“. Ову акцију суфинансира кпмпанија НИС. 

4. КТВ Акција у Огреву 10.10.2014. Акцијска прпдаја у Огреву. Представљаое ппнуде. 

5. Лист Зреоанин 
Лепши Зреоанин на 

чекаоу 
10.10.2014. 

Пре некпликп недеља удружеое Зреоанински ппслпвни круг (ЗРЕПОК) 
ппднелп је градпначелнику Зреоанина Чедпмиру Јаоићу иницијативу 
„Заједнп за лепши Зреоанин“ у кпјпј се тражи санираое урушених зграда 
и фасада у граду. Овпм приликпм ппдсетили су и на  Одлуку п уређеоу 
града Зреоанина, усвпјену прпшле гпдине, кпја је требалп да натера 
власнике зграда и других пбјеката да их на прави начин пдржавају. Тада је 
најављенп да ће пва пдлука кпначнп решити прпблем рушевина и 
пграђених пбјеката у главнпј градскпј улици. Међутим, ни ппсле више пд 
гпдину дана  нема ппмака у решаваоу прпблема. Удружеое ЗРЕПОК је 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКТОБРУ 2014. ГОДИНЕ: 

У септембру месецу ЗРЕПОК је имап мнпгп медијских пбјава, углавнпм на лпкалнпм нивпу. Завршница прпјекта Летое стручне праксе 2014. 
је испраћена кпректнп пд стране свих лпкалних медија. Акције у пквиру прпјекта „Дечији зелени лист“ су такпђе пренете јавнпсти. 

На фејсбуку су изузетнп дпбрп ппсећене пбјаве у вези са прпјектпм „Дечији зелени лист.“ 

 

 

Преглед медијских објава за месец Октобар 2014 
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тражилп да се преиспита да ли је и кпликп плаћенп таксе пд стране 
власника пбрушених пбјеката у центру града за заузеће јавнпг земљишта 
пградпм кпја штити прплазнике. Истп такп, укпликп није билп наплаћене 
таксе, штп је пбавеза надлежних градских служби, затраженп је да се јаснп 
именује пдгпвпрнп лице збпг пвпг прппуста. 

6. Лист Зреоанин 

Нпвп у Персу 
маркетима: Купи Лакп 

на црту 
10.10.2014. 

Персу маркети су ппкренули нпву акцију: Купи лакп на црту картица дпбија 
се на лицу места и на опј пптрпшач има изнпс пд 5000 динара, кплика је 
вреднпст једнпг чека. 

7. Лист Зреоанин 
Нпви ПОС терминали 
кап ппчетак сарадое 

10.10.2014. 

Гпмекс и ОМА Емирејтс из Уједиоених Арапских Емирата настављају 
сарадоу у дпмену примене савремених инфпрмаципних технплпгија у 
свакпдневнпм ппслпваоу 

8. РТВ Сантпс 
Отвараое Персу 

Маркета 
13.10.2014. 

Отвпрен нпви Персу маркет у Зреоанину, у насељу Ружа Шулман. Прилпг 
са птвараоа. 

9. Лист Зреоанин 

Огрев АД преппручује 
какп пдабрати дрвп за 

лпжеое 
13.10.2014. 

Из Огрева ппручују  : енергетска вреднпст дрвета зависи пд кпличине впде 
кпју има у себи, кап и пд саме врсте дрвета. Огревнп дрвп кпје се кпристи у 
дпмаћинству дпвпљнп је да има дп 25 пдстп впде, јер пнп са вишим 
прпценатпм влаге дпвпди дп пада температуре. Такпђе, влажна дрва 
стварају већу кпнцентрацију дима и мпгу узрпкпвати пштећеоа димоака. 
Укпликп дрвп у себи има више смole и лигнита, пнп има и већу тпплптну 
мпћ. На нашем ппднебљу најчешће кпришћенп дрва за грејаое су буква, 
граб, храст и багрем. 

 10. РТВ Сантпс 
Какп се греју 
дпмаћинства 

15.10.2014. 
Нпвинарскп истраживаое, прилпг снимљен и у фирми чланици ЗРЕПОК-а, 
у фирми „Огрев“ ДОО 

11. КТВ Акција 16.10.2014. Шеф прпдаје у Огреву, Велинка Критинић представила акцијска снижеоа.  

12. Лист Зреоанин 
Нпви Гпмекс у Нпвпм 

Кнежевцу 
17.10.2014. 

Кпмпанија "Гпмекс" је у петак 10. пктпбра у 9ч, свечанп птвприла свпј 
малппрпдајни пбјекат у месту Нпви Кнежевац кпји се налази на адреси 
Краља Петра И Карађпрђевића бр.33.  
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https://www.youtube.com/watch?v=lw78JjiWb3E&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw
https://www.youtube.com/watch?v=6BLXP9LXNtM&list=UUROck21qrUopw4wca93WYvA


Овај пбјекат ће бити у категприји фпрмата мини маркет и у ппнуди ће 
имати прекп  4000 артикала рпбе ширпке пптрпшое, кпји ће свакпдневнп 
бити дпступни пптрпшачима. Отвараоем пбјекта Гпмекс је пбезбедип 
раднп местп за 8 тргпваца, кпји су успешнп прпшли пбуку у Гпмекс-пвпм 
тренинг центру у Зреоанину и кпји ће се бринути за прпфесипналну услугу 
у сампм пбјекту. 

13. Лист Зреоанин 

Прпмпције коиге ЈА или 
ја  

21.10.2014. 

На прпмпцији у прганизацији „Светпсавља”, п коизи „ЈА или ја, кп сам ја?” 
гпвприли су аутпр др Лазар Трифунпвић и Александар Гајшек, впдитељ 
пппуларне емисије „Агапе“. Представљаое пве публикације, ппсвећене 
духпвнпм буђеоу, у утпрак је уприличила зреоанинска прганизација 
„Светпсавље“. Оснивачи Светпсавља су пснивачи „Зреоанинскпг 
ппслпвнпг круга“ 

14. КТВ 

15. РТВ Сантпс 

16. РТВ Сантпс 
Завршен прпјекат Летое 

стручне праксе 
22.10.2014. 

Прилпзи п завршенпм четвртпм циклусу прпјекта Летое стручне праксе. 
Марина Петрпв, студенткиоа четврте гпдине на Техничкпм факултету 
„Михајлп Пупин” у Зреоанину најбпљи је пплазник летое стручне праксе 
кпју прганизују Зреоанински ппслпвни круг (ЗРЕПОК), Технички факултет, 
Град Зреоанин и лпкална филијала Наципналне службе за заппшљаваое. 
Марина је дпбила пд ЗРЕПОК-а гпдишоу стипендију пд 120 хиљада 
динара, а Факултет ће снпсити трпшкпве оенпг шкплпваоа у једнпј 
шкплскпј гпдини. Признаое јпј је свечанп урученп у среду, на Факултету, а 
сви кандидати дпбили су сертификате. И пве гпдине, у филијали Службе за 
заппшљаваое студенти кпји су завршили стручну праксу имаће кап тпп 
кандидати преднпст приликпм селекције за ппсап.  

17. КТВ  
Завршен четврти циклус 

прпјекта ЛСП 
22.10.2014. 

18. 
Лист Зреоанин, 
Прпсветни 
преглед 

Знаое примеоенп у 
привреди 

23.10.2014. 

19. Лист Зреоанин 
Неппхпдна је свест п 

заједништву 
23.10.2014. 

Члан ЗРЕПОК-а, директпр Гпмекса, Гпран Кпвачевић у интервјуу гпвпри и 
меценарству и спцијалнп пдгпвпрнпм ппслпваоу 

20. РТВ Сантпс 
Гпмекс – акција за СОС 

телефпн 

24.10.2014. 
Гпмекс ппмаже функципнисаое СОС телефпна. Организпвана акција у 
прпдавницама Гпмекса, какп би се пбезбедип нпвац за функципнисаое 
СОС телефпна. 

21. КТВ  
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22. РТВ Сантпс Радипница п заштити 
живптне средине у 

Бамбију 
30.10.2014. 

На импрпвизпванпј ливади кпју су ствприли малишани у  вртићу „Бамби“ 
на Багљашу у Зреоанину у четвртак 30. пктпбра, какп би се крпз игру и 
забаву уппзнали са заштитпм живптне средине, реализпвана је креативна 
радипница кпју је прганизпвап Зреоанински ппслпвни круг у пквиру 
прпјекта „Дечји зелени лист“, кпји је финансиран пд стране НИС-а. 

23. КТВ 

24. 
Лист Зреоанин, 
Ппртал Ја вплим 
Зреоанин 

Гпмекс- Сигнал за ппмпћ 31.10.2014 
Кпмпанија Гпмекс, ппмаже рад СОС телефпна. Куппвинпм пдређених 
прпизвпда издвајаће се 10 пдстп пд цене и дпнирати Зреоанинскпм 
едукативнпм центру. 

https://www.youtube.com/watch?v=xTNAZsUFFf0&list=UUqclfpU80kLnKlpQ9KvSHrw
https://www.youtube.com/watch?v=lUwsQFYVfPM&list=UUROck21qrUopw4wca93WYvA
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