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1. Лист Зрењанин 

ОТВОРЕН ПРВИ ПЕРСУ 
МАРКЕТ У БЕОГРАДУ: У 
срцу града 

06.05.2021. 

„Персу“ маркети су отворили први маркет у Београду. Смештен у Ломиној 
4, маркет се налази у веома фреквентном делу града – у непосредној 
близини чувене зелене пијаце Зелени венац, важне окретнице градских 
линија и главне аутобуске станице, у срцу града. 

2. Новости 

СПОРТ ЈЕ ПУТ ДО 
ЗДРАВЉА: Сусрет у 
Зрењанину поводом 
Међународног дана 
физичке активности 

10.05.2021. 

Поводом 10. маја, Међународног дана физичке активности, гост Зрењанина 
и градоначелника Симе Салапуре, био је Виктор Јеленић председник 
Ватерполо савеза Србије. Са њим су били и Драгољуб Бјелоглав, 
председник новог суперлигаша Пролетера из Зрењанина и бивши 
ватерполиста Раде Бербаков. 

3. Портал 
Subotica.com 

Још један "ПерСу" 
маркет стиже у Суботицу 

13.05.2021. 

Компанија "ПерСу" одлучила је да нашем граду подари још један, други по 
реду, маркет који ће свечано бити отворен у суботу, 15. маја, у 9 часова. 
Нови објекат налази се на адреси Браће Радић 43, а простире се на чак 
313 метара квадратних, доносећи суграђанима преко 4.000 артикала 
различитих глобалних и домаћих брендова. 

4. Портал I love 
Zrenjanin 

Нови живот Банатског 
бизнис центра (ВИДЕО) 

14.05.2021. 

Оптерећена тако тешким бременом, чинило се да ова зграда никада неће 
моћи да доживи своју замишљену функцију, и да ће остати трајно ругло у 
центру града. Међутим, преокрет се показао ипак могућим, а о томе како је 
до тога дошло, разговарамо са Драганом Видаковићем, власником БАНАТ 
ФИЛМ-а, суинвеститора и највећег броја локала у згради и председником 
скупштине Удружења власника посебних делова зграде ББЦ које је у 
складу са законом о становању и одржавању зграда из 2017. године, 
основано са циљем да управља зградом. 

5. Портал 
Subotica.com 

"ПерСу" маркет од данас 
и у Улици браће Радић 

15.05.2021. 
Уз поштовање прописаних епидемиолошких мера, свечано отварање 
другог "ПерСу" маркета у Суботици на адреси Браће Радић 43, протекло је 
у знаку упознавања са новим комшијама. 

У МАЈУ ИЗДВАЈАМО: 

 

Фирме чланице Зреоанинскпг ппслпвнпг круга, у априлу месецу прпширивале су свпје ппслпвне капацитете и биле присутне у 
медијима тим и другим ппвпдима. 

Удружеое „Зреоанински ппслпвни круг“ (ЗРЕПОК) упутилп је примедбу на Нацрт прпстпрнпг плана ппдручја ппсебне намене кпридпра 
аутп-пута Бепград – Зреоанин – Нпви Сад. 

Регипнална привредна кпмпра Средопбанатскпг управнпг пкруга, пдржала је прву (кпнстутивну) седницу Парламента привредника  у 
нпвпм сазиву. Чланпви нпвпг сазива Парламента привредника су и ппједини чланпви ЗРЕПОК-а. 

 

Преглед медијских објава за месец мај 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://listzrenjanin.com/otvoren-prvi-persu-market-u-beogradu-u-srcu-grada/
https://www.novosti.rs/srbija/vesti/995804/sport-put-zdravlja-susret-zrenjaninu-povodom-medjunarodnog-dana-fizicke-aktivnosti
https://www.subotica.com/promocija/jos-jedan-persu-market-stize-u-suboticu-id41007.html
https://www.subotica.com/promocija/jos-jedan-persu-market-stize-u-suboticu-id41007.html
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/novi-zivot-banatskog-biznis-centra-video/?fbclid=IwAR1E9f1njfCGiQfTuL-uXMbvmwmp0zzlPl0UH7VQdfoBtwlKKbaHogt8emk
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/novi-zivot-banatskog-biznis-centra-video/?fbclid=IwAR1E9f1njfCGiQfTuL-uXMbvmwmp0zzlPl0UH7VQdfoBtwlKKbaHogt8emk
https://www.subotica.com/promocija/persu-market-od-danas-i-u-ulici-brace-radic-id41026.html
https://www.subotica.com/promocija/persu-market-od-danas-i-u-ulici-brace-radic-id41026.html


6. 

Портал Житиште 
онлајн 

Отворен други ПерСу 
маркет у Суботици 

18.05.2021. 

Уз поштовање прописаних мера Владе Републике Србије, свечано 
отварање другог ПерСу маркета у Суботици на адреси Браће Радић 43, 
протекло је у знаку упознавања са новим комшијама. 

“Наши продајни објекти су место где се наше комшије снабдевају свим 
неопходним намирницама за живот. Зато је важно да тај простор буде 
пријатан и инспиритиван. Као и увек, када отварамо врата нашег новог 
маркета, спремили смо много изненађења.” – поручују из ПерСу маркета. 

Отварање другог ПерСу маркета у Суботици протекло је у радости и 
весељу. Најверније комшије ПерСу маркети обрадовали су са 100 поклон 
пакета, 100 поклон цегера, док је свака 50. куповина тога дана била гратис. 
И ту није крај поклонима, приликом остварене куповине сваки потрошач 
добио је греб греб картицу и могућност да оствари попуст на дату куповину 
у износу од 5-20%. 

Лист Зрењанин 
„ПЕРСУ МАРКЕТИ”: 
Отворен нови објекат 

Портал I love 
Zrenjanin 

Отворен други ПерСу 
маркет у Суботици 

РТВ Сантос 

Отворен други ПерСу 
маркет у Суботици 
(ФОТО) 

7. 

Портал 
Зрењанински 

ЗРЕПОК упутио 
примедбу на нацрт 
просторног плана 
будућег ауто-пута 

24.05.2021. 

Удружење „Зрењанински пословни круг“ (ЗРЕПОК) упутило је данас 
примедбу на Нацрт просторног плана подручја посебне намене коридора 
ауто-пута Београд – Зрењанин – Нови Сад. 

Допис је достављен Градској управи Зрењанин, а потписао га је 
председник ЗРЕПОК-а Будимир Јовановић. 

„Поздрављамо иницијативу да се изгради ауто-пут Београд – Зрењанин – 
Нови Сад. Свесни смо чињенице да је овај пројекат изузетно значајан за 
град Зрењанин. Такође, мишљења смо да је пројектни тим веома 
квалитетно осмислио нацрт плана о положају коридора ауто-пута на 
подручју града Зрењанина. Међутим, сматрамо да треба размотрити 
могућност да се петља “Ечка” помери за око три километра ближе 
Зрењанину, како би била лоцирана непосредно уз индустријску зону 
“Југоисток”, односно што ближе будућем фабричком комплексу “Линглонг”, 
поручују из поменутог пословног удружења. 

РТВ Сантос 

ЗРЕПОК упутио 
примедбу Сектору за 
просторно планирање и 
урбнизам 

https://zitisteonline.com/test-vesti/2380-otvoren-drugi-persu-market-u-subotici
https://zitisteonline.com/test-vesti/2380-otvoren-drugi-persu-market-u-subotici
https://listzrenjanin.com/persu-marketi-otvoren-novi-objekat/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/otvoren-drugi-persu-market-u-subotici/?fbclid=IwAR3APGlaksYii4KxECtpzzWuQnYEAdQPPr89wJRa86fORobkswDAMRyWqxc
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/otvoren-drugi-persu-market-u-subotici/?fbclid=IwAR3APGlaksYii4KxECtpzzWuQnYEAdQPPr89wJRa86fORobkswDAMRyWqxc
http://rtvsantos.com/vesti/otvoren-drugi-persu-market-u-subotici-foto/
https://www.zrenjaninski.com/grad/zrepok-uputio-primedbu-na-nacrt-prostornog-plana-buduceg-auto-puta/
https://www.zrenjaninski.com/grad/zrepok-uputio-primedbu-na-nacrt-prostornog-plana-buduceg-auto-puta/
https://rtvsantos.com/vesti/zrepok-uputio-primedbu-sektoru-za-prostorno-planiranje-i-urbnizam/


 

8. 

Регионална 
привредна 
комора 
Средњобанатског 
управног округа 

Парламент привредника 
у новом сазиву 

26.05.2021. 

За председника Парламента привредника изабран је Драган Живковић, 
представник ’’ДИЈАМАНТ" АД Зрењанин, а за заменика председника 
изабрана је Татјана Тодоровић, представник "АГРО-ДУКАТ" ДОО 
Зрењанин   

Драган Живковић из "ДИЈАМАНТ" АД Зрењанин, Андреј Беслаћ из 
"МЛЕКОПРОДУКТ" ДОО Зрењанин и Бранимир Јоксимовић из "ДАД 
ДРАXЛМАИЕР" ДОО Зрењанин,  изабрани су за чланове Скупштине 
Привредне коморе Србије из Средњобанатског управног округа. 

Чланови новог сазива Парламента привредника су и поједини чланови 
ЗРЕПОК-а. 

Лист Зрењанин 

Одржана прва 
овогодишња седница 
Парламента 
привредника Регионалне 
привредне коморе 

27.05.2021. 

9. Портал Јаша 
Томић 

Награда Капетан Миша 
Анастасијевић 

28.05.2021. 

Међу награђенима са подручја средњег Баната је и Златко Мркшић, 
извршни дирекор ЗЗ “Мркшићеви салаши”. У образложењу његове награде 
истиче се велика заслуга у даљем унапређењу технолошког развоја и 
производње у овој задрузи која ускоро отвара савремену кланицу вредну 
преко пет милиона евра. 

https://zrenjanin.pks.rs/vesti/parlament-privrednika-rpk-zrenjanin-u-novom-sazivu-4458
https://zrenjanin.pks.rs/vesti/parlament-privrednika-rpk-zrenjanin-u-novom-sazivu-4458
https://zrenjanin.pks.rs/vesti/parlament-privrednika-rpk-zrenjanin-u-novom-sazivu-4458
https://zrenjanin.pks.rs/vesti/parlament-privrednika-rpk-zrenjanin-u-novom-sazivu-4458
https://zrenjanin.pks.rs/vesti/parlament-privrednika-rpk-zrenjanin-u-novom-sazivu-4458
https://listzrenjanin.com/odrzana-prva-ovogodisnja-sednica-parlamenta-privrednika-regionalne-privredne-komore-rpk/
https://www.jasatomic.org/nagrada-kapetan-misa-anastasijevic/
https://www.jasatomic.org/nagrada-kapetan-misa-anastasijevic/

