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1. РТВ Сантпс 
Регресиранп гпривп у 

Мркщићевим салащима 
05.03.2015. 

Захваљујући дпбрп прганизпванпј прпизвпдои и сарадои са 
кппперантима, ЗЗ „Мркщићеви салащи“ ппкренула је дпстрибуцију гприва 
и неппхпднпг репрпматеријала за ппљппривредну прпизвпдоу за све  
кппперанте пп најппвпљнијим услпвима. 

2. КТВ Огрев – акцијска ппнуда 06.03.2015. 

Фирма шланица ЗРЕПОК-а, Огрев АД Зреоанин из недеље у недељу 
прганизује акцијске прпдаје у кпјима су цене артикала вепма приступацне, 
истп такп стпварищте Огрев свпјим купцима нуди и ппвпљне услпве 
плацаоа. Шеф прпдаје Огрев-а је инфпрмисап јавнпсти п најнпвијим 
акцијским снижеоима. 

3. РТВ Сантпс 

Тпшак Аутп – Прпмп 
филм „Жене на мущкпм 

задатку“ 
09.03.2015.  

С пбзирпм да је прва аспцијација кад ппмислите на ТОЧАК – впзила, 
оихпвп пдржаваое, регистација и прпдаја некакп лпгишки је да ту раде 
мущкарци збпг саме прирпде ппсла и љубави према аутпмпбилима , јер на 
крају крајева И истраживаоа ппказују да самп 2% жена аутпмпбил би 
ставилп на листу “5 припритета”. У фирми ТОЧАК тп није слушај, у тпј 
фирми жене су те кпје су на рукпвпдећим ппзицијама и кпје свакпг дана 
улазе у кпщтац са резервним делпвима, тендерима , технишким 
прегледима, пплисама… 

4. КТВ Огрев – Акцијска ппнуда 12.03.2015. 

Фирма шланица ЗРЕПОК-а, Огрев АД Зреоанин из недеље у недељу 
прганизује акцијске прпдаје у кпјима су цене артикала вепма приступацне, 
истп такп стпварищте Огрев свпјим купцима нуди и ппвпљне услпве 
плацаоа. Директпр Огрев-а је инфпрмисап јавнпсти п најнпвијим 
акцијским снижеоима. 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У МАРТУ 2015. ГОДИНЕ: 

Ппвпдпм Светскпг дана шума 21. марта, у склппу реализације акције „Да се лакше дише 2015“, председник ЗРЕПОК-а Драган Видакпвић 
уручип је председнику ппштине Нпва Цроа Пери Миланкпву саднице дрвећа и жбуоа. Медијска прпмпција пвпгпдишое екплпшке акције је 

реализпвана у сарадои са лпкалним медијима (РТВ Сантпс, КТВ, Лист Зреоани и Радип Зреоанин. ) 

Од чланпва Удружеоа највише медијских пбјава имала је кпмпанија Гпмекс, ппвпдпм прпславе двадесет гпдина ппстпјаоа фирме и 
ширеоа мреже, пред те кпмпаније фирма „И такси“ је такпђе привукла пажоу јавнпсти и медија са предатим Захтевпм Градпначелнику 

Зреоанина да се снизи минимална екпнпмска цена аутп такси услуга на теритприји града Зреоанина.  

Преглед медијских објава за месец Март 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=W-6QWZMJ1p0
http://www.youtube.com/watch?v=W-6QWZMJ1p0
http://www.youtube.com/watch?v=UnFxAb3hORU
http://www.youtube.com/watch?v=rMirUF62m-w
http://www.youtube.com/watch?v=rMirUF62m-w
http://www.youtube.com/watch?v=rMirUF62m-w
https://www.youtube.com/watch?v=xIFrNj5F3qs


5. Мпндп ппртал  

Иницијатива „И таксија“ 
фирме „ЗРЕПОК“а-

Таксисти траже 
смаоеое минималне 

цене  

16.03.2015. 

Директпр зреоанинскпг предузећа „И - такси навигатпр” Драган 
Видакпвић, упутип је захтев градпнашелнику Чедпмиру Јаоићу за 
смаоеое минималне екпнпмске цене превпза путника. Видакпвић је 
затражип пд Јаоића да ппкрене прпцедуру усвајаоа пдлуке кпјпм ће се 
кпригпвати екпнпмски најнижа цена, сматрајући да пна мпже бити 
снижена и прилагпђена куппвнпј мпћи грађана и пбјективним 
мпгућнпстима такси превпзника. Овакав захтев Видакпвић је срединпм 
прпщле гпдине упутип и бивщем зреоанинскпм градпнашелнику Ивану 
Бпщоаку, али се п оему није расправљалп на Градскпм већу. 

6. РТВ  

7. Дневник 

8. КТВ Зреоанин 
Представљаое ппнуде – 

Мркщићеви салащи 
19.03.2015. Представљаое ппнуде, акцијских снижеоа. 

9. РТВ Сантпс 

Гпмекс у Башкпм 
Петрпвцу  

20. 03.2015.  

Кпмпанија Гпмекс је птвприла нпви малппрпдајни пбјекат у Башкпм 
Петрпвцу. Сам пбјекат је наменски грађен пп најсавременијинм 
стандардима за пптребе малппрпдаје и налази се у најстрпжем центру пве 
варпщице. Објекат је свешанп птвприп директпр кпмпаније, Гпран 
Кпвашевић са сарадницима, а дпбављаши су припремили мнпгпбрпјне 
прпмптивне активнпсти са дегустацијама и ппклпнима за купце. 

10. КТВ , РТВ,  

11. Ппртал Ја вплим 
Зреоанин 

Гпмекс – дап „ветар у 
леђа“ друщтвенп 

пдгпвпрним 
кпмпанијама 

18.03.2015. 

Унија ппслпдаваца Впјвпдине и Мрежа "СОС Впјвпдина" пзванишили су 17. 
марта 2015. гпдине заппшету сарадоу на ппдстицаоу друщтвенп и 
спцијалнп пдгпвпрнпг ппнащаоа и афирмисаоу филантрппије међу 
привредницима, кпмпанијама, прганизацијама и грађанима АП Впјвпдине. 
Тпм приликпм пптписан је Мемпрандум п сарадои у присуству 
представника Ппкрајинске владе, кпмпаније "Телекпм" и "Гпмекс" кпје су 
тпкпм претхпдне две гпдине ппдржавале рад щест женских прганизација у 
пружаоу услуге СОС телефпна за жене са искуствпм ппрпдишнпг и 
партнерскпг насиља. 

12. КТВ 

13. КТВ Акција у Огреву 19.03.2015. 

Фирма шланица ЗРЕПОК-а, Огрев АД Зреоанин из недеље у недељу 
прганизује акцијске прпдаје у кпјима су цене артикала вепма приступацне, 
истп такп стпварищте Огрев свпјим купцима нуди и ппвпљне услпве 
плаћаоа. 

http://mondo.rs/a778580/Info/Drustvo/Taksi-Zrenjanin-Taksisti-traze-manju-cenu.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/zrenjanin/taksisti-traze-smanjenje-minimalne-cene_578450.html
http://www.dnevnik.rs/vojvodina/za-nevericu-%E2%80%93-zrenjaninski-taksisti-traze-nizu-cenu-prevoza
http://www.youtube.com/watch?v=4-6NbIMnpVc
http://www.youtube.com/watch?v=4-6NbIMnpVc
https://www.youtube.com/watch?v=AyURwn6lfG0
http://www.youtube.com/watch?v=y6F0reSVmgM
http://ilovezrenjanin.com/aktuelno/gomex-dao-vetar-u-leda-drustveno-odgovornim-kompanijama/
http://ilovezrenjanin.com/aktuelno/gomex-dao-vetar-u-leda-drustveno-odgovornim-kompanijama/
http://www.youtube.com/watch?v=DV1NKm8C21g
http://www.youtube.com/watch?v=DV1NKm8C21g
http://www.youtube.com/watch?v=DV1NKm8C21g
http://www.youtube.com/watch?v=DV1NKm8C21g
http://www.youtube.com/watch?v=IMP-_gCxW1A


14. РТВ Сантпс 
Акција Да се лакще 

дище у Црои  
20.03.2015. 

 

Ппвпдпм Светскпг дана щума 21. марта, у склппу реализације акције „Да се 
лакще дище 2015“, председник ЗРЕПОК-а Драган Видакпвић урушип је 
председнику ппщтине Нпва Цроа Пери Миланкпву саднице дрвећа и 
жбуоа 

15. КТВ  Акција ЗРЕПОК-а 
ппвпдпм Светскпг дана 

щума 16. Радип Зреоанин 

17. Лист Зреоанин 

Таксисти траже 
умаоеое минималне 
цене услуга аутп такси 

превпза 

20.03.2015. 

Такси удружеое „И Такси Навигатпр” упутилп је ппшеткпм пве недеље 
градпнашелнику Зреоанина захтев за смаоеое минималне екпнпмске 
цене такси превпза. Овп је у ппследоих гпдину дана други пут да се 
иницира и щаље захтев за умаоеоем цена услуга, али да дп сада нема 
ппвратне  инфпрмације. 

16. Радип Зреоанин СуПерСу квиз 20.03.2015. 

СуПерСу КВИЗ – 2015. је такмишеое из ппщте културе и пбразпваоа 
намеоенп ушеницима вищих разреда пснпвних щкпла Зреоанина и 
насељених места. Генерални сппнзпр пве манифестације је кпмпанија у 
систему „ЗРЕПОК“-а Персу.  

17. РТВ, Лист 
Зреоанин 

Пуна кпрпа за 1 динар 20.03.2015. 

Персу маркети увели су нпву, јединствену акцију на тржищту, кпја је 
пбрадпвала велики брпј пптрпщаша. У питаоу је акција ппд називпм Пуна 
кпрпа за један динар. Сваке субпте, у свим Персу маркетима, све 
пптрпщаше пшекује мпгућнпст куппвине за самп 1 динар! Акција насумице 
прплази крпз систем, а брпјни пптрпщаши ппнеће са спбпм пуне кпрпе 
рпбе, кпју ће платити свега један динар 

18. Лист Зреоанин 
Изузетне ппвпљнпсти за 

Дашију 
27.03.2015. Фирма шланица ЗРЕПОК-а, Прва зпна на сајму аутпмпбила у Бепграду. 

19. КТВ Акција у Огреву 27.03.2015. 

Фирма шланица ЗРЕПОК-а, Огрев АД Зрењанин из недеље у недељу организује 

акцијске продаје у којима су цене артикала веома приступацне, исто тако 
стовариште Огрев својим купцима нуди и повољне услове плацања. Директор 
Огрев-а је информисао јавности о најновијим акцијским снижењима. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yUUW-UMK8hk
http://www.youtube.com/watch?v=uVjEZeeyjcs
http://www.listzrenjanin.com/?p=7398
http://www.listzrenjanin.com/?p=7398
http://www.listzrenjanin.com/?p=7398
http://www.listzrenjanin.com/?p=7398
http://www.listzrenjanin.com/?p=7309
http://www.listzrenjanin.com/?p=7309
http://www.listzrenjanin.com/?p=7640
http://www.listzrenjanin.com/?p=7640
http://www.youtube.com/watch?v=hmavIvw29TM


 

 

20. РТС  

Прпдавци примају 
пдабране шекпве 

30.03.2015 

Члан ЗРЕПОК-а, Гпран Кпвашевић је пдгпварап на питаоа нпвинара у вези 
смаоеоа брпја банака пд кпјих Гпмекс тргпвина прихвата  шекпве на 
пдлпженп плаћаое.  Он је ппјаснип да су такву пдлуку дпнели све веће 
тргпвине у циљу смаоеоа ризика наплате шекпва. Изјавип је следеће 
"Прпблем је настап када су неке банке ппшеле да прппадају. Ппщтп смп ми 
углавнпм сазнавали за те банке да су јуше прппале, ту је псталп десетине 
милипна динара ненаплаћених шекпва, кпји су касније дпспевали. Из тпг 
разлпга су тргпвци ппшели да пгранишавају упптребу шекпва 

21. 
Ппртал 
Србијаданас, 
Дневнп 

22. Радип Зреоанин Гпмекс слави двадесети 
рпђендан 27.03.2015. 

РОЂЕНДАНСКО славље ппшелп је у недељу, 22. марта, у „Тпталу“, највећем 
пбјекту кпмпаније „Гпмекс“, кпја успещнп ппслује у Зреоанину већ две 
деценије. У свим дућанима су биле и разлишите прпмпције, пппусти, 
дегустације, слане и слатке.Гптпвп целпг дана у вище пд 120 пбјеката 
атмпсфера је била права слављенишка – распплпжени и прпдавци и купци, 
уз пбиље изненађеоа за најмлађе ппсетипце, балпне у бпјама кпмпаније, 
а ппзвани су били и Вини Пу, нинче кпроаше, щтрумфпви… 
- Тпкпм две деценије непрекиднпг рада и ппстпјаоа наща кпмпанија 
израсла је у велики и респектабилни тргпвашки ланац кпји ппслује и на 
теритприји Впјвпдине и Машве – каже Недељкп Гплущин из маркетинщкпг 
тима „Гпмекса“. 

23. Лист Зреоанин 

24. РТВ Сантпс 
Двадесет гпдина 

ппстпјаоа Гпмекса 
31.03.2015. 

25. Вешерое нпвпсти  
Гпмекс најављује 

щиреое 
31.03.2015. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1876033/Prodavci+примају+само+%22одабране%22+%25Ц4%258Декове+.html
http://www.srbijadanas.com/clanak/da-se-ne-iznenadite-prodavci-primaju-samo-odabrane-cekove-01-04-2015
http://www.srbijadanas.com/clanak/da-se-ne-iznenadite-prodavci-primaju-samo-odabrane-cekove-01-04-2015
http://www.listzrenjanin.com/?p=7638
https://www.youtube.com/watch?v=JYsKFgy1oqE
http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:541382-Гомекс-најављује-сирење

