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1. Портал I love 
Zrenjanin 

Предавање Лазара 
Џамића „Маркетинг у 
дигитално доба“ 

01.09.2021. 

Унија послодаваца Србије – послодавци Зрењанина заједно са 
Зрењанинским пословним кругом организује предавање „Маркетинг у 
дигитално доба“ које ће се одржати у великој сали Културног центра, у 
четвртак, 16. септембра 2021. године, са почетком у 9 часова. 

2. Портал Житиште 
онлајн 

"Мркшићеви салаши" - 
Нова радна места за 
останак младих на селу 

04.09.2021. 

Радови на изградњи савремене кланице за крупну стоку и финалну 
прераду меса, коју Земљорадничка задруга „Мркшићеви салаши” гради у 
Српском Итебеју, приводе се крају. Објекат заузима површину од 8.000 
квадратних метара и прошириће постојеће капацитете који су постали 
недовољни да подмире потребе овог пољопривредног колектива. 
Инвестиција је вредна око шест милиона евра и обухвата две фазе. 

3. Портал 
Зрењанински 

Предавање Лазара 
Џамића: Још неколико 
дана до истека рока за 
пријаве 

05.09.2021. 
Лазар Џамић је један од најпознатијих бренд и маркетинг едукатора у 
региону, са више од 20 година стратешког маркетиншког искуства на 
једном од најконкурентијих тржишта на свету.  

4. 

Портал 
Зрењанински 

Да се лакше дише: Пола 
милиона динара за 
еколошке пројекте 

06.09.2021. 

Зрењанински пословни круг (ЗРЕПОК) расписао је јавни позив за 
достављање предлога пројеката унапређења животног окружења грађана и 
подизања свести о значају зелених површина и животне средине. ЗРЕПОК 
ће и ове године, у оквиру пројекта „Да се лакше дише“, доделити 
финансијску помоћ за реализацију тих пројеката. 

Ово пословно удружење, које окупља водеће домаће привреднике, 
обезбедило је пола милиона динара за накнаду трошкова куповине 
украсног вишегодишњег садног материјала (дрвеће, жбуње, перене), као и 
садница воћака за подизање мањег воћњака. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Јавни позив: ЗРЕПОК 
припремио пола 
милиона динара за 
озелењавање јавних 
површина 

У СЕПТЕМБРУ ИЗДВАЈАМО: 

 

Зреоанински ппслпвни круг (ЗРЕПОК) расписап је јавни ппзив за дпстављаое предлпга прпјеката унапређеоа живптнпг пкружеоа 
грађана и ппдизаоа свести п значају зелених ппвршина и живптне средине. ЗРЕПОК ће и пве гпдине, у пквиру прпјекта „Да се лакше 

дише“, дпделити финансијску ппмпћ за реализацију тих прпјеката. 

Овп ппслпвнп удружеое, кпје пкупља впдеће дпмаће привреднике, пбезбедилп је ппла милипна динара за накнаду трпшкпва куппвине 
украснпг вишегпдишоег саднпг материјала (дрвеће, жбуое, перене), кап и садница впћака за ппдизаое маоег впћоака. 

Преглед медијских објава за месец септембар 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/predavanje-lazara-dzamica-marketing-u-digitalno-doba/?fbclid=IwAR1SorDZYIS02OQNniiCjRBuJ0VxOucg9cz_-ofe9j5WmoDoOvGUi6U1MDE
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/predavanje-lazara-dzamica-marketing-u-digitalno-doba/?fbclid=IwAR1SorDZYIS02OQNniiCjRBuJ0VxOucg9cz_-ofe9j5WmoDoOvGUi6U1MDE
https://zitisteonline.com/test-vesti/2522-mrksicevi-salasi-nova-radna-mesta-za-ostanak-mladih-na-selu
https://zitisteonline.com/test-vesti/2522-mrksicevi-salasi-nova-radna-mesta-za-ostanak-mladih-na-selu
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/predavanje-lazara-dzamica-jos-nekoliko-dana-do-isteka-roka-za-prijave/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/predavanje-lazara-dzamica-jos-nekoliko-dana-do-isteka-roka-za-prijave/
https://www.zrenjaninski.com/grad/da-se-lakse-dise-pola-miliona-dinara-za-ekoloske-projekte/
https://www.zrenjaninski.com/grad/da-se-lakse-dise-pola-miliona-dinara-za-ekoloske-projekte/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/javni-poziv-zrepok-pripremio-pola-miliona-dinara-za-ozelenjavanje-javnih-povrsina/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/javni-poziv-zrepok-pripremio-pola-miliona-dinara-za-ozelenjavanje-javnih-povrsina/


5. 

Портал 
Зрењанински 

Дан пешачења у 
Зрењанину: Придружи 
се и промовиши здрав 
начин живота 

07.09.2021. 

Клуб планинара Зрењанин, у сарадњи са Спортским савезом града 
Зрењанина, и уз подршку компаније “Гомекс”, организује манифестацију 
“Дан пешачења”, која ће бити одржана у Зрењанину, у суботу, 11. 
септембра. Манифестација ће бити организована под слоганом „Корак 
ближе здрављу“. 

Како најављују организатори, заједнички скуп учесника и групни полазак 
биће организован на Тргу др Зорана Ђинђића, у зависности од тренутне 
епидемиолошке ситуације. Планирано је да појединци и групе долазе у 
периоду од 9 до 11 часова, у мањим групама и на адекватном растојању. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Корак ближе здрављу на 
Дан пешачења у 
Зрењанину 

08.09.2021. 

6. Портал 
Зрењанински 

Водимо вас на 
предавање водећег 
стручњака за дигитални 
маркетинг 

09.09.2021. 

Информативни портал Зрењанински, у сарадњи са Унијом послодаваца 
Србије – послодавци Зрењанина и “Зрењанинским пословним кругом” 
(ЗРЕПОК), води два читаоца на предавање Лазара Џамића под називом 
“Маркетинг у дигитално доба”. Подсетимо, Џамић је водећи домаћи 
стручњак за дигитални маркетинг, а предавање ће бити одржано у 
четвртак, 16. септембра, с почетком у 9 часова, у Културном центру 
Зрењанина. 

7. 

Портал I love 
Zrenjanin 

У недељу у 
супермаркету Гомекс 
Тотал: Прикупљање 
намирница за породице 
са малим примањима 

09.09.2021. 

Компанија “Гомекс” позвала је све суграђане и људе добре воље да се 
укључе у хуманитарну акцију “Оброк за породицу”. Акција ће бити одржана 
у недељу, 12. септембра, у периоду од 9 до 13 часова, у зрењанинском 
супермаркету Гомекс Тотал. 

Том приликом ће се прикупљати основне животне намирнице и средства за 
личну хигијену за породице са малим примањима са територије града 
Зрењанина. 

Портал 
Зрењанински 

Оброк за породицу: 
Хуманитарна акција у 
супермаркету Гомекс 
Тотал 

8. Портал Житиште 
онлајн 

Тениски турнир 
"Трендинг опен 2021" 18. 
и 19. септембра у 
Житишту 

10.09.2021. 

У суботу и недељу 18.- 19. септембра у спортско пословном центру" 
Пешут" у организацији тениског клуба "Трендинг" из Житишта одржаће се 
тениски турнир "ТРЕНДИНГ ОПЕН 2021". Један од спонзора овог турнира 
је компанија Валор. 

9. Портал I love 
Zrenjanin 

Велики број 
Зрењанинаца у шетњи 
за „Корак ближе 
здрављу“ (ФОТО) 

11.09.2021. 
Град Зрењанин придружио се данас глобалној акцији “Дан пешачења”, коју 
у Србији организује Планинарски савез Србије, а у нашем граду Клуб 
планинара “Зрењанин”у сарадњи са Спортским савезом града Зрењанина, 

https://www.zrenjaninski.com/slobodno-vreme/dan-pesacenja-u-zrenjaninu-pridruzi-se-i-promovisi-zdrav-nacin-zivota/
https://www.zrenjaninski.com/slobodno-vreme/dan-pesacenja-u-zrenjaninu-pridruzi-se-i-promovisi-zdrav-nacin-zivota/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/korak-blize-zdravlju-na-dan-pesacenja-u-zrenjaninu/?fbclid=IwAR1HNPim6my6hu_mCUcGhUWOOSTmuMa6tGjJSrdXKLrIkS853GDHSjY94gc
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/korak-blize-zdravlju-na-dan-pesacenja-u-zrenjaninu/?fbclid=IwAR1HNPim6my6hu_mCUcGhUWOOSTmuMa6tGjJSrdXKLrIkS853GDHSjY94gc
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/vodimo-vas-na-predavanje-vodeceg-strucnjaka-za-digitalni-marketing/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/vodimo-vas-na-predavanje-vodeceg-strucnjaka-za-digitalni-marketing/
https://ilovezrenjanin.com/gomex/u-nedelju-u-supermarketu-gomex-total-prikupljanje-namirnica-za-porodice-sa-malim-primanjima/?fbclid=IwAR2NunkD_Yx_WelpcJhqfgSciv8RKNJ6p2yIdhdwZIjlOJpkeugce_afIN4
https://ilovezrenjanin.com/gomex/u-nedelju-u-supermarketu-gomex-total-prikupljanje-namirnica-za-porodice-sa-malim-primanjima/?fbclid=IwAR2NunkD_Yx_WelpcJhqfgSciv8RKNJ6p2yIdhdwZIjlOJpkeugce_afIN4
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/obrok-za-porodicu-humanitarna-akcija-u-supermarketu-gomex-total/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/obrok-za-porodicu-humanitarna-akcija-u-supermarketu-gomex-total/
https://zitisteonline.com/test-vesti/13-sport/2534-teniski-turnir-trending-open-2021-18-i-19-septembra-u-zitistu
https://zitisteonline.com/test-vesti/13-sport/2534-teniski-turnir-trending-open-2021-18-i-19-septembra-u-zitistu
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/veliki-broj-zrenjaninaca-u-setnji-za-korak-blize-zdravlju-foto/?fbclid=IwAR3rugOBSxHpxwOFV10VWIHP5Lcm71wNDlN9xzg7w9wtYBvDb3uOK0ATtrE
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/veliki-broj-zrenjaninaca-u-setnji-za-korak-blize-zdravlju-foto/?fbclid=IwAR3rugOBSxHpxwOFV10VWIHP5Lcm71wNDlN9xzg7w9wtYBvDb3uOK0ATtrE


Портал InStore 
Гомекс подржао "Дан 
пешачења" 

13.09.2021. 

а уз подршку компаније Гомекс.  

Слоган за пети по реду „Дан пешачења“ у нашем граду био је „Корак ближе 
здрављу“. 

10. 

Портал I love 
Zrenjanin 

У хуманитарној акцији у 
Гомекс Тоталу 
прикупљене намирнице 
за 12 породица 

13.09.2021. 

У недељу, 12. септембра, одржана је хуманитарна акција у супермаркету 
Гомекс Тотал у Зрењанину. Удружење грађана ЖАД и Покрет горана 
Зрењанина били су иницијатори акције „Солидарна кућа“ којој се 
придружило неколико зрењанинских еколошких и хуманитарних 
организација, како би помогли финансијски и здравствено угроженим 
суграђанима, самохраним родитељима, старијима са ограниченим 
кретањем и свима којима је помоћ потребна. Простор и подршку овој 
хуманој акцији пружила је компанија Гомекс. 

Портал InStore 

У хуманитарној акцији у 
Гомекс Тоталу 
прикупљене намирнице 
за 12 породица 

14.09.2021. 

11. Портал InStore 
Србија: Гомекс отвара 
још један објекат у петак 

15.09.2021. 
Трговачка компанија Гомекс ће у петак, 17. септембра у 9 часова отворити 
врата новог малопродајног објекта у Томашевцу. 

12. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Град Зрењанин даје 
5000 динара по бициклу, 
а ево колико Ви треба да 
додате 

16.09.2021. 

У току је јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима за 
набавку бицикала који је расписала Комисија за реализацију набавке 
бицикала као еколошки прихватљивог транспорта на територији града 
Зрењанина. 

За суфинансирање набавке бицикала из овог Јавног позива из буџета 
града опредељено је укупно милион динара, а грађани могу да добију по 
5.000 динара, што значи да на овакав начин до новог бицикла може доћи 
200 подносилаца са потпуном документацијом. 

Листа директних корисника преко којих се реализују мере: 

“МОТО ДАНЕ” Д.О.О. Зрењанин, ул. Цара Душана бр. 12.; “КАПРИОЛО” 
Д.О.О. Бачка Топола, ул. Едварда Кардеља бб; “ББ ТРЕЈД” А.Д. Житиште, 
Трг ослобођења бб. 

Портал Волим 
Зрењанин 

Грађани од сада могу да 
конкуришу за средства 
за набавку бицикала, 
град одвојио милион 
динара 

Портал Спортски 

Град Зрењанин 
субвенционише набавку 
бицикала, позив у току 

13. Портал InStore 

Србија: Отворен први 
Гомекс објекат у 
Томашевцу 

17.09.2021. 

Данашњим отварањем прве продавнице у Томашевцу, компанија Гомекс је 
наставила са проширењем своје малопродајне мреже. 

Нова продавница се простире на 205 м², а опремљена је по најновијим 

https://www.instore.rs/na-licu-mesta/gomex-podrzao-dan-pesacenja-21060.html
https://ilovezrenjanin.com/gomex/u-humanitarnoj-akciji-u-gomex-totalu-prikupljene-namirnice-za-12-porodica/?fbclid=IwAR1rKhexGcQVxGANaaqGVLHkT05QlGxNEWMyL651FcPXrATs1jToBKut7gQ
https://ilovezrenjanin.com/gomex/u-humanitarnoj-akciji-u-gomex-totalu-prikupljene-namirnice-za-12-porodica/?fbclid=IwAR1rKhexGcQVxGANaaqGVLHkT05QlGxNEWMyL651FcPXrATs1jToBKut7gQ
https://www.instore.rs/podrska/gomex-se-pridruzio-akciji-solidarna-kuca-21066.html
https://www.instore.rs/novi-objekti/srbija-gomex-otvara-jos-jedan-objekat-u-petak-21097.html
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/grad-zrenjanin-daje-5000-dinara-po-biciklu-a-evo-koliko-vi-treba-da-dodate/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/grad-zrenjanin-daje-5000-dinara-po-biciklu-a-evo-koliko-vi-treba-da-dodate/
https://volimzrenjanin.com/5-000-dinara-za-nabavku-novog-bicikla-info/
https://volimzrenjanin.com/5-000-dinara-za-nabavku-novog-bicikla-info/
https://sportski.rs/2021/09/11/grad-zrenjanin-subvencionise-nabavku-bicikala-poziv-u-toku/
https://www.instore.rs/novi-objekti/srbija-otvoren-prvi-gomex-objekat-u-tomasevcu-21146.html


Портал I love 
Zrenjanin 

Отворен први Гомексов 
објекат у Томашевцу 

18.09.2021. 

стандардима, а налази се у Улици Маршала Тита бб. 

Како из трговачке компаније додају, осим богатог и иновативног 
асортимана, купце на овој локацији очекује и брза и ефикасна услуга, а 
модерни ентеријер, простране радње омогућава пријатну атмосферу у којој 
купци могу да обаве куповину на богато опремљеним одељењима пијаце, 
месаре, пекаре, млечних и деликатесних производа, здраве хране. Портал 

Зрењанински 

Отворен први Гомексов 
објекат у Томашевцу 
(Фото) 

14. 

Портал 
Зрењанински 

Ватрогасни торањ у 
Зрењанину поново 
засијао пуним сјајем 
(Фото) 

22.09.2021. 

Ватрогасни торањ у Зрењанину, стар више од девет деценија, поново је 
засијао пуним сјајем. Компанија “Керамика Јовановић”, у чијем је 
власништву торањ, финансирала је радове на обнови фасаде, који су 
недавно завршени. 

Објекат који је изграђен давне 1927. године, а чији је инвеститор био Град 
Велики Бечкерек, деценијама се налазио у запуштеном стању јер није 
одржаван, највероватније још од пресељења ватрогасне службе на нову 
локацију. У међувремену је, у непосредној близини торња, на истој 
парцели, подигнут нови стамбено – пословни објекат. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Ватрогасни торањ у 
Зрењанину – од 
потенцијалног рушења 
до обнове 

23.09.2021. 

15. 

РТВ Сантос 

Почиње велика 
хуманитарна акција 
ПерСу маркета “Топли 
динар”- Куповина огрева 
за 100 породица 

28.09.2021. 

Велика хуманитарна акција ПерСу маркета, „Топли динар“, почиње 01. 
октобра и траје до 31. октобра. Од сваког рачуна оствареног у ПерСу 
маркетима у овом периоду, биће издвојен по један динар како би се од 
сакупљеног новца, у вредности већој од милион и по динара, купио огрев 
за 100 породица којима је помоћ потребна. 

– „Хуманитарну акцију „Топли динар“ организујемо седму годину заредом. 
До сада смо, заједно са својим суграђанима, угрејали 600 комшијских 
домова. Ове године, акција је посебно значајна, јер је глобална пандемија 
додатно отежала ситуацију и сада више него икада желимо да се нађемо 
онима којима је помоћ најпотребнија. Верујемо да ћемо уз помоћ наших 
потрошача ове године обезбедити огрев за још 100 породица. Тај број 
може бити већи, уколико се више суграђана одазове нашем позиву и да 
свој допринос. Што се више рачуна оствари у ПерСу маркетима током 
октобра месеца, више породица из нашег комшилука ће бити обезбеђено 
огревом за целу зиму“, кажу у ПерСу маркетима. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Почиње велика 
хуманитарна акција 
ПерСу маркета “Топли 
динар” – Куповина 
огрева за 100 породица 

Портал 
Зрењанински 

Почиње велика 
хуманитарна акција 
ПерСу маркета “Топли 
динар” 

Блиц 

ИНИЦИЈАТИВА ЗА 
ДИВЉЕЊЕ Ова топла 
људска прича нама је 
огрејала срце, НАШИМ 
СИРОМАШНИМ 

30.09.2021. 

https://ilovezrenjanin.com/gomex/otvoren-prvi-gomex-ov-objekat-u-tomasevcu/?fbclid=IwAR1Nj0_Nao4pNDvKCUNgPqAeTWG0j1O_FjsVxFo9pXMab6J_GMipZKFBC0E
https://ilovezrenjanin.com/gomex/otvoren-prvi-gomex-ov-objekat-u-tomasevcu/?fbclid=IwAR1Nj0_Nao4pNDvKCUNgPqAeTWG0j1O_FjsVxFo9pXMab6J_GMipZKFBC0E
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/otvoren-prvi-gomex-ov-maloprodajni-objekat-u-tomasevcu-foto/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/otvoren-prvi-gomex-ov-maloprodajni-objekat-u-tomasevcu-foto/
https://www.zrenjaninski.com/grad/vatrogasni-toranj-u-zrenjaninu-ponovo-zasijao-punim-sjajem-foto/
https://www.zrenjaninski.com/grad/vatrogasni-toranj-u-zrenjaninu-ponovo-zasijao-punim-sjajem-foto/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/obnovljen-vatrogasni-toranj-zrenjanin/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/obnovljen-vatrogasni-toranj-zrenjanin/
https://rtvsantos.com/dobre_vesti/pocinje-velika-humanitarna-akcija-persu-marketa-topli-dinar-kupovina-ogreva-za-100-porodica/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/pocinje-velika-humanitarna-akcija-persu-marketa-topli-dinar-kupovina-ogreva-za-100-porodica/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/pocinje-velika-humanitarna-akcija-persu-marketa-topli-dinar-kupovina-ogreva-za-100-porodica/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/pocinje-velika-humanitarna-akcija-persu-marketa-topli-dinar/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/pocinje-velika-humanitarna-akcija-persu-marketa-topli-dinar/
https://www.blic.rs/vesti/drustvo/inicijativa-za-divljenje-ova-topla-ljudska-prica-nama-je-ogrejala-srce-nasim/qg7pkhp?utm_source=sport_kat_fudbal_evropski_fudbal_sidebar&utm_medium=sidebar_najnovije_info


 

КОМШИЈАМА и душу и 
дом, а за све су 
заслужни ДОБРИ ЉУДИ 
међу којима сте сигурно 
и ви 


