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Опис активности 

 

01. КТВ  Стовариште ОГРЕВ 01.09.2016. 
Стовариште Огрев припремило је акцију за своје купце током које по веома 
повољним ценама можете купити купатилски намештај, керамичке 
плочице... погледајте видео прилог кликом на наслов. 

02. РТВ Сантос 

Ликовна колонија у 
компанији УМ-ИНГ 

08.09.2016. 

У пословним просторијама наше фирме чланице „УМ-ИНГ“, одржана је 
тродневна ликовна колонија. Ово је трећи сазив сликарске колоније чији 
иницијатор је осим власника и директора УМ ИНГ-а Борислава Умићевића, 
академски сликар Славко Концулов. 
Члан „ЗРЕПОК“-а Борислав Умићевић истиче, да је основна идеја ове 
колоније спајање привреде и уметности. Борислав Умићевић већ три 
године за редом подржава организацију овог догађаја и обезбеђује 
неопходан материјал за рад . Дела настала у оквиру ове ликовне колоније 
биће продата на аукцији, а остварени приход биће употребљен у 
хуманитарне сврхе. У колонији су ове године учествовали следећи познати 
сликари: Славко Концулов, Виорел Флора, Рудолф Бркић, Милана Мишков 
Милорадов, Растко Стефановић и Марјан Барош. 

03. КТВ 

04. Портал 

Зрењанински 

05. КТВ 
Недељна акција у 
Огреву 

08.09.2016. 
Нова недељна акција у Огреву. Представљање акцијске понуде можете 
видети на линку.  

06. Лист Зрењанин 
И такси – за сигурну и 
удобну вожњу  

16.09.2016. 

Шест нових „Дачија логан“ возила од 7. септембра превозе наше суграђане 
у оквиру „И-такси“ групе, поред већ стандардне флоте од неколико 
десетина возила. Према речима Зорана Мицића, извршног директора у „И-
таксију“, у плану је да до краја ове године флота буде проширена са укупно 
20 возила.– Возила су опремљена новом генерацијом реноових мотора са 
фабрички уграђеним ТНГ уређајем, тако да се надамо да ће наши 
суграђани и посетиоци града бити задовољни такси услугом коју им 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У СЕПТЕМБРУ 2016. ГОДИНЕ 

 У пословним просторијама наше фирме чланице „УМ-ИНГ“, одржана је тродневна ликовна колонија. Ово је трећи сазив сликарске колоније 
чији иницијатор је осим власника и директора УМ ИНГ-а Борислава Умићевића, академски сликар Славко Концулов. Члан „ЗРЕПОК“-а 
Борислав Умићевић истиче, да је основна идеја ове колоније спајање привреде и уметности. Борислав Умићевић већ три године за редом 
подржава организацију овог догађаја и обезбеђује неопходан материјал за рад . Дела настала у оквиру ове ликовне колоније биће продата 
на аукцији, а остварени приход биће употребљен у хуманитарне сврхе. У колонији су ове године учествовали следећи познати сликари: 
Славко Концулов, Виорел Флора, Рудолф Бркић, Милана Мишков Милорадов, Растко Стефановић и Марјан Барош. 

 На седници Управног одбора Националне алијансе за локални економски развој изабрани су нови председник и чланови Управног одбора, 
који ће до новог сазива Скупштине НАЛЕД-а предводити организацију и иницијативе за унапређење пословног окружења у Србији. За новог 
председника Управног одбора, на некадашње место министарке Ане Брнабић, изабран је члан ЗРЕПОК-а, Горан Ковачевић, генерални 

директор компаније Гомекс. 

Преглед медијских објава за месец Септембар 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ps3V0liDV4
https://www.youtube.com/watch?v=AU3leHTO6qw
https://www.youtube.com/watch?v=t7WFtWo4XhE
https://www.youtube.com/watch?v=jHTYcV5QpVw
https://www.youtube.com/watch?v=adsdxt2wLds
https://www.youtube.com/watch?v=adsdxt2wLds
http://www.listzrenjanin.com/novo-u-i-taksiju-flota-bogatija-za-6-vozila/
http://www.listzrenjanin.com/novo-u-i-taksiju-flota-bogatija-za-6-vozila/


пружамо- рекао је Мицић. 

07. Лист Зрењанин 
Стовариште Огрев ради 
пуном паром 

16.09.2016. Директор компаније Огрев говори о набавци угља и огревног дрвета.  

08. Портал Ја волим 

Зрењанин 
Први Гомекс у Ваљеву 17.09.2016. 

Нови, 133. по реду малопродајни објекат у мрежи ГОМЕКС-ових 
малопродајних објеката, отворен је у петак, 16. септембра на адреси 
Ослободилаца Ваљева 6. Овај објекат, који послује у форми мини маркета, 
радиће под називом "Ваљево". 

09. Градски радио 

Зрењанин 

10. Портал 

Зрењанински 

Гомекс на „Грожђенбалу“ 19.09.2016. 
На “Данима бербе грожђа” чувеном “Грожђебалу” који су за викенд 
одржани у Вршцу, и ове године део манифестације била је, као и 
претходних година, зрењанинска компанија “Гомекс”. 

11. Портал Градски 

радио Зрењанин 

12. Портал Ја волим 

Зрењанин 

13. Лист Зрењанин 

14. РТВ Сантос 

Персу – Отварање 
продавнице у Новом 

Саду 

20.09.2016. 

У суботу пресецањем црвене траке, свечано је отворен нови ПерСу маркет 
у Новом Саду, на адреси Јанка Чмелика 66а. На готово 100 м2 продајног 
простора, нови ПерСу маркет нуди својим потрошачима широк асортиман 
производа за породичну куповину, по више него приступачним ценама. 
Знатижељне потрошаче је поред бројиних акцијских снижења, дочекао 
потпуно нов и модерно уређен ентеријер, са рафовима прилагођеним 
висини купаца. 

15. Портал Ја волим 

Зрењанин 

Нови Сад богатији за још 
један Персу маркет 

http://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/gomex-otvorio-prvi-objekat-u-valjevu/
http://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/gomex-otvorio-prvi-objekat-u-valjevu/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/gomex-stigao-u-valjevo/
http://www.zrenjaninski.com/drustvo/gomex-na-grozdebalu/
http://www.zrenjaninski.com/drustvo/gomex-na-grozdebalu/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/gomex-na-grozdebalu-u-vrscu/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/gomex-na-grozdebalu-u-vrscu/
http://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/gomex-na-59-grozdebalu-u-vrscu/
http://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/gomex-na-59-grozdebalu-u-vrscu/
https://www.youtube.com/watch?v=VWdjaIS6dXY
https://www.youtube.com/watch?v=VWdjaIS6dXY
https://www.youtube.com/watch?v=VWdjaIS6dXY
http://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/vredni-pokloni-i-bogat-sadrzaj-na-otvaranju-novog-persu-marketa-u-novom-sadu/
http://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/vredni-pokloni-i-bogat-sadrzaj-na-otvaranju-novog-persu-marketa-u-novom-sadu/
http://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/novi-sad-bogatiji-za-jos-jedan-persu-market/
http://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/novi-sad-bogatiji-za-jos-jedan-persu-market/


16. КТВ 
Акција у Огреву 22.09.2016. Погледајте прилог КТВ-а у вези акције у Огреву 

17. Портал 

Зрењанински 

Отворен продајни 
објекат Гомекса у 

Пачиру 
23.09.2016. 

Мини маркет “Пачир” уједно је и 134. објекат у малопродајном систему 
ГОМЕКС-а. Нова радња простире се на 168 квадратних метара, а након 
завршене обуке у нашем Тренинг центру овде је запослено седам нових 
кoleга и кoleгиница, саопштавају из менаџмента зрењанинске компаније. 

18. Портал Градски 

радио Зрењанин 

19.  

20. Портал 

Зрењанински 

Најмлађи Ђурђевчани у 
посети Персу маркету 

27.09.2016. 

Предшколска установа „Ђурђевак“ из Ђурђева, сваке године у оквиру 
својих редовних активности организује посете установама и предузећима, 
упознајући малишане на тај начин са разним занатима и занимањима 
људи.Ове године част да их посете најмлађи Ђурђевчани имали су ПерСу 
маркети. Наиме, у петак 23.09. малишани су у пратњи своје васпитачице 
Руже Каранов обишли ПерСу маркет у Ђурђеву, где су се упознали са 
занимањем трговца, али и на духовит и крајње занимљив начин учили о 
основама личне хигијене. Управо је едукација малишана о важности 
одржавања чистоће тела била један од главних циљева посете ПерСу 
маркету. Брига о здрављу и хигијени обавеза је сваког појединца, јер се 
правилне хигијенске навике, које су нужне за здрав и срећан живот, 
највише стичу у раном детињству. 

21. Портал Ја волим 

Зрењанин 

22. Портал Ја волим 

Зрењанин 

Гомекс и „Сенке над 
Балканом“ 

29.09.2016. 

На импозантном филмском сету у среду, 28. септембра представљен је 
нови уметнички пројекат нашег прослављеног филмског рeditеља и глумца 
Драгана Бјелогрлића, ТВ серија "Сенке над Балканом". Радња ове драмске 
криминалистичке серије одиграва се 1928. године у Београду, као 
престоници Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.Кажу да је овај период с 
краја 20-их до краја 30-их година одредио будућност свих ових простора. 
То је јако интензиван период препун контроверзних догађаја. Интерпол је 
тада овај наш део назвао "Колумбија Европе" због раскрснице опијумских 
путева који су пролазили преко ових простора. То је Бјелогрлићу била 
инспирација да направи причу о једном периоду који је интензиван, 
контроверзан и пун неочекиваних обрта. Међу покровитељима овог 
занимљивог серијала је и компанија ГОМЕКС. 

23. Портал 

Зрењанински 

24. Градски радио 

Зрењанин 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdEX6TCAkpg
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/prvi-objekat-gomex-a-u-paciru/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/prvi-objekat-gomex-a-u-paciru/
http://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/najmladi-durdevcani-u-poseti-persu-marketu/
http://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/najmladi-durdevcani-u-poseti-persu-marketu/
http://ilovezrenjanin.com/aktuelno/gomex-partner-tv-serije-senke-na-balkanu/
http://ilovezrenjanin.com/aktuelno/gomex-partner-tv-serije-senke-na-balkanu/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/gomex-i-senke-nad-balkanom/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/gomex-i-senke-nad-balkanom/


 

 

25. Нова Економија, 

РТС,  

Налед изабрао новог 
председника и чланове 

УО 
29.09.2016. 

На седници Управног одбора Националне алијансе за локални економски 
развој (НАЛЕД), одржаној у просторијама Кока кола Србија, изабрани су 
нови председник и чланови Управног одбора, који ће до новог сазива 
Скупштине НАЛЕД-а предводити организацију и иницијативе за 
унапређење пословног окружења у Србији. За новог председника Управног 
одбора, на некадашње место министарке Ане Брнабић, изабран је Горан 
Ковачевић, генерални директор компаније Гомекс. 

26. Нова Економија 
Горан Ковачевић о 

приоритетима НАЛЕД-а 
30.09.2016. 

Нови председник Управног одбора Националне алијансе за локални 
економски развој (НАЛЕД) Горан Ковачевић изјавио је  да је приоритет 
развој електронске управе у Србији и додао да ће НАЛЕД и даље бити 
добар партнер Влади Србије. Горан Ковачевић је уједно и члан ЗРЕПОК-а. 

27. Лист Зрењанин 

Од минималца држави 
додатних 42 милиона 

евра 
30.09.2016. 

Од минималца држави додатних 42 милиона евра 
Послодавци су предлагали 127, Синдикати 145 динара, а предлог Владе – 
усвојених 130 динара. Тако ће минимална месечна зарада износити 22.620 
динара, тј. биће већа за 1.586 динара него сад (око 14,5 евра). О томе смо 
разговарали са Гораном Ковачевићем, генералним директором компаније 
„Гомекс”, који је учествовао у овим тројним преговорима о висини 
минималца, у име Уније послодаваца Србије. Горан Ковачевић је и нови 
председник Управног одбора НАЛЕД-а, Националне алијансе за локални 
економски развој. То је највећа приватно-јавна асоцијација у Србији, која 
окупља више од 200 компанија, локалних самоуправа и невладиних 
организација. 

http://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/naled-izabrao-novog-predsednika-i-%C4%8Dlanove-upravnog-odbora
http://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/naled-izabrao-novog-predsednika-i-%C4%8Dlanove-upravnog-odbora
http://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/naled-izabrao-novog-predsednika-i-%C4%8Dlanove-upravnog-odbora
http://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/kova%C4%8Devi%C4%87-prioritet-naled-a-razvoj-elektronske-uprave-u-srbiji
http://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/kova%C4%8Devi%C4%87-prioritet-naled-a-razvoj-elektronske-uprave-u-srbiji
http://www.listzrenjanin.com/privrednik-goran-kovacevic-novi-predsednik-upravnog-odbora-naled-a/
http://www.listzrenjanin.com/privrednik-goran-kovacevic-novi-predsednik-upravnog-odbora-naled-a/
http://www.listzrenjanin.com/privrednik-goran-kovacevic-novi-predsednik-upravnog-odbora-naled-a/

