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1. Лист Зрењанин 

„КУГЛОФИЈАДА“ У 
АЛЕКСАНДРОВУ: 
Мирисало је на 
чоколаду, поморанџе 
али и мирођију 

01.12.2021.  

Уз срдачну добородошлицу учесницима и гостима, у Александрову 
одржана је седма „Куглофијада“ у организацији Удружења жена 
„Ливађанке“. „Куглофијада“ имала подршку Општине Нова Црња и Месне 
заједнице, као и бројних спонзора. Међу њима су и фирме попут 
„Гомекса“,“ ПерСу“-а, златаре „Ормаи“ и „Малиша“, ППЗ „Полет“, „Цветекс“-
а, апотеке Клиатела, цвећаре „Крим“. 

2. 
Мокрогорска 
школа 
менаџмента 

Горан Ковачевић: Ако 
уђете у погрешан воз, 
све станице су погрешне 

05.12.2021. 

Када имате велику фирму, имате један озбиљан круг људи који ради и који 
је компетентан за свој посао. Свако од њих је у свом делу компетентнији 
него што сам ја. Ја сад живим три до пет година унапред, а њима 
остављам све оно што је данас. Када бих се бавио овим послом на 
дневном нивоу, ја бих био кочница својој фирми”, нагласио је на Вивалди 
Форуму Горан Ковачевић, оснивач и директор ГОМЕKC-а. 

3. 

Портал ЗРклик 

Дрекслмајер добија 
комшије – ничу нови 
производни погони у 
индустријским зонама 

05.12.2021. 

Контуре савременог пословног објекта добија будући дистрибутивни 
центар предузећа из нашег града” Керамика Јовановић”, на парцели од 
укупно 3 хектара, код првог улаза у зону “Југоисток”. Завршена је изградња 
летос започете хале, а у току је партерно уређење околног простора и 
приступних саобраћајница. 

У трећој, новој, индустријској зони Исток, чија се експанзија тек очекује 
изградњом последњег крака обилазнице око града, уз постојеће погоне 
Новареса и ИСКА, производне капацитете подиже зрењанинско предузеће 
General solutions. 

Портал еКапија 

Ничу нови производни 
погони у зрењанинским 
индустријским зонама 

06.12.2021. 

4. Н1 

Фортенова група 
најавила отварање новог 
погона у уљари Дијамант 

08.12.2021. 

Фортенова група најавила је да ће у привреду Хрватске и региона 
инвестирати 130 милиона евра у наредном периоду. Највећа појединачна 
инвестиција ове наследнице хрватског Агрокора вредна је 29,3 милиона 
евра и односи се на отварање новог погона у уљари Дијамант у 

У ДЕЦЕМБРУ ИЗДВАЈАМО: 

За нпвпг председника зреоанинскпг ппслпвнпг удружеоа Зреппк изабран је привредник Гпран Кпвачевић, власник тргпвинскпг ланца 
Гпмекс. 

Ппред оега у Извршни пдбпр Зреппк-а ушли су зреоанински привредници Драган Видакпвић, Драгпљуб Бјелпглав и Будимир Јпванпвић.  

Удружеое привредника Зреоанински ппслпвни круг пснпванп је пре 12 гпдина у Зреоанину, а Гпран Кпвачевић је оегпв пети 
председник. 

ЗРЕПОК је ппстап бпгатији за јпш једнпг члана, јер је удружеоу приступип пснивач фирме „Патрпл 023“ Драган Ристић. 

Осим пдлуке п избпру нпвпг председника и чланпва Извршнпг пдбпра, на Скупштини је једнпгласнп прихваћен предлпг да за нпвпг 
пријатеља ЗРЕПОК-а буде прпглашена чланица хпра Опере Српскпг нарпднпг ппзпришта и впкална сплисткиоа Милица Дпскпвић. 

 

Преглед медијских објава за месец децембар 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://listzrenjanin.com/kuglofijada-u-aleksandrovu-mirisalo-je-na-cokoladu-pomorandze-ali-i-mirodjiju/
https://www.youtube.com/watch?v=ANtSBGCXGX4
https://www.youtube.com/watch?v=ANtSBGCXGX4
https://www.youtube.com/watch?v=ANtSBGCXGX4
https://www.zrklik.com/2021/12/drekslmajer-dobija-komsije-nicu-novi-proizvodni-pogoni-u-industrijskim-zonama/
https://www.ekapija.com/news/3503937/nicu-novi-proizvodni-pogoni-u-zrenjaninskim-industrijskim-zonama
https://rs.n1info.com/biznis/fortenova-grupa-najavila-otvaranje-novog-pogona-u-uljari-dijamant/


Pluton logistics 

Фортенова улаже 30 мил 
ЕУР у нови погон уљаре 
Дијамант Зрењанин 

Зрењанину. 

„Највећа капитална улагања Фортенова групе у производном сегменту су у 
нову асептичку линију на којој ће се у погону „Јане‟ пунити освежавајућа 
безалкохолна пића и чија је инсталација у завршној фази, вредна 11,5 
милиона евра, те у нови погон за пресовање и екстракцију уља у Дијаманту 
капацитета 1.200 тона на дан и нову кланицу у ПИК-у Врбовец“, саопштила 
је ова компанија. 

Нови погон у Дијаманту вредан је 29,3 милиона евра и појединачно је 
највећа инвестиција Фортенова групе, док се улагање у нову кланицу у 
ПИК-у Врбовец креће, како је саопштено – „на нивоу од 8,2 милиона евра“. 

Портал 
Зрењанински 

Фортенова група 
најавила отварање новог 
погона у “Дијаманту” 

5. 

Данас 

Горан Ковачевић нови 
председник 
Зрењанинског 
привредног круга 

08.12.2021. 

За новог председника зрењанинског пословног удружења Зрепок изабран 
је привредник Горан Ковачевић, власник трговинског ланца Гомекс. 

Поред њега у Извршни одбор Зрепок-а ушли су зрењанински привредници 
Драган Видаковић, Драгољуб Бјелоглав и Будимир Јовановић.  

Удружење привредника Зрењанински пословни круг основано је пре 12 
година у Зрењанину, а Горан Ковачевић је његов пети председник. 

ЗРЕПОК је постао богатији за још једног члана, јер је удружењу приступио 
оснивач фирме „Патрол 023“ Драган Ристић. 

Осим одлуке о избору новог председника и чланова Извршног одбора, на 
Скупштини је једногласно прихваћен предлог да за новог пријатеља 
ЗРЕПОК-а буде проглашена чланица хора Опере Српског народног 
позоришта и вокална солисткиња Милица Досковић. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Горан Ковачевић нови 
председник Пословног 
удружења “ЗРЕПОК” 

Портал 
Зрењанински 

Горан Ковачевић нови 
председник 
Зрењанинског пословног 
круга 

Портал ЗРклик 

Горан Ковачевић нови 
председник 
Зрењанинског пословног 
круга 

09.12.2021. 

КТВ 
Горан Ковачевић нови 
председник ЗРЕПОК-а 

https://plutonlogistics.com/izvoznici/fortenova-ulaze-30-mil-eur-u-novi-pogon-uljare-dijamant-zrenjanin/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/fortenova-grupa-najavila-otvaranje-novog-pogona-u-dijamantu/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/fortenova-grupa-najavila-otvaranje-novog-pogona-u-dijamantu/
https://www.danas.rs/vesti/ekonomija/goran-kovacevic-novi-predsednik-zrenjaninskog-privrednog-kruga/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/goran-kovacevic-novi-predsednik-poslovnog-udruzenja-zrepok/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/goran-kovacevic-novi-predsednik-poslovnog-udruzenja-zrepok/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/goran-kovacevic-novi-predsednik-zrenjaninskog-poslovnog-kruga/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/goran-kovacevic-novi-predsednik-zrenjaninskog-poslovnog-kruga/
https://www.zrklik.com/2021/12/goran-kovacevic-novi-predsednik-zrenjaninskog-poslovnog-kruga/
https://www.youtube.com/watch?v=DRCN45ijv3M


6. Портал InStore 

Гомекс отворио први 
малопродајни објекат у 
Свилајнцу 

10.12.2021. 
Трговински ланац Гомекс отворио је свој први малопродајни објекат у 
Свилајнцу, на адреси Надежде Петровић 31. 

7. 

Политика 

„Фортенова” најавила 
милионска улагања у 
„Дијамант” 

10.12.2021. 

„Фортенова група” најавила је да ће у привреду Хрватске и региона 
инвестирати 130 милиона евра у наредном периоду. Највеће појединачно 
улагање правног наследника хрватског „Агрокора” биће ипак у Србији. 
Вредно је 29,3 милиона евра а та инвестиција односи се на отварање новог 
погона у уљари „Дијамант” у Зрењанину. 

Ову фабрику хрватски бизнисмен Ивица Тодорић, власник „Агрокора”, 
купио је још 2004. године и у том тренутку, према писању медија, држала је 
више од трећине српског тржишта уља. 

Представници „Фортенове” саопштили су да је реч о инвестирању у нове 
погоне за пресовање и екстракцију уља у „Дијаманту” капацитета 1.200 
тона на дан, као и да ће та инвестиција бити и појединачно највећа. 

Знатна улагања групе очекују се и у компанијама „Јана” и ПИК Врбовец. У 
саопштењу се наглашава да је током ове године „Фортенова” у 
реализоване инвестиције уложила укупно 125 милиона евра. Из компаније 
наводе да је подизање инвестицијске снаге био један од најважнијих 
циљева у последње две и по године. 

Портал 
Војводина уживо 

Фортенова група улаже 
29.3 милиона евра у 
зрењанински Дијамант 

11.12.2021. 

Блиц 

Фортенова група УЛАЖЕ 
МИЛИОНЕ евра у 
домаћег произвођача 
како би ОТВОРИЛИ нову 
уљару 

12.12.2021. 

8. Портал I love 
Zrenjanin 

Гомекс отворио свој 
први малопродајни 
објекат у Свилајнцу 

13.12.2021. 

Трговински ланац Гомекс отворио је свој први малопродајни објекат у 
Свилајнцу, на адреси Надежде Петровић 31. Продавница је почела са 
радом 10. децембра, а простор од преко 400м2 је савремено и 
функционално опремљен, како би купцима обезбедио угодну куповину, уз 
стандардно ниске цене. 

9. 

Портал InStore 
Први Гомекс маркет 
отворен у Лајковцу 

17.12.2021. Отварањем прве продавнице у Лајковцу (у петак, 17. децембра), компанија 
Гомекс је наставила са проширењем своје малопродајне мреже. 

Простирући се на 230 квадратних метара, нова продавница опремљена је 
по најновијим стандардима, а осим богатог и иновативног асортимана, 
купце на овој локацији очекује и брза и ефикасна услуга. Портал I love 

Zrenjanin 

Први Гомекс маркет у 
Лајковцу 

18.12.2021. 

https://instore.rs/novi-objekti/otvoren-prvi-gomex-u-svilajncu-22690.html
https://www.politika.rs/sr/clanak/494168/Fortenova-najavila-milionska-ulaganja-u-Dijamant
https://vojvodinauzivo.rs/fortenova-grupa-ulaze-29-3-miliona-evra-u-zrenjaninski-dijamant/
https://vojvodinauzivo.rs/fortenova-grupa-ulaze-29-3-miliona-evra-u-zrenjaninski-dijamant/
https://www.blic.rs/biznis/vesti/fortenova-grupa-ulaze-milione-evra-u-domaceg-proizvodaca-kako-bi-otvorili-novu-uljaru/hgytfr6
https://ilovezrenjanin.com/gomex/gomex-otvorio-svoj-prvi-maloprodajni-objekat-u-svilajncu/
https://ilovezrenjanin.com/gomex/gomex-otvorio-svoj-prvi-maloprodajni-objekat-u-svilajncu/
https://instore.rs/novi-objekti/prvi-gomex-market-otvoren-u-lajkovcu-22821.html
https://ilovezrenjanin.com/gomex/prvi-gomex-market-u-lajkovcu/
https://ilovezrenjanin.com/gomex/prvi-gomex-market-u-lajkovcu/


10. Нова С 

Ђорђе Вукотић и Горан 
Ковачевић: Због чега 
нам треба онлајн 
регистар намета? 

18.12.2021. 
Горан Ковачевић гостовао је у јутарњем програму телевизије Нова С, где је 
говорио о значају онлајн регистра намета који је раније представио НАЛЕД. 

11. 

 

Портал InStore 
ПерСу маркет ускоро на 
Дорћолу 

21.12.2021. 

Ново београдско насеље на Дорћолу, од ове недеље биће адреса новог 
премиум објекта маНово београдско насеље на Дорћолу, од ове недеље 
биће адреса новог премиум објекта малопродајног ланца ПерСу из 
Војводине. 

ПерСу Војвођанка широм отвара своја врата 23. децембра у 9х уз бројна 
изненађења, поклоне и дегустације, а налазиће се у непосредној близини 
Дунава на адреси Венизолосова 29.лопродајног ланца ПерСу из Војводине. 

 

Портал I love 
Zrenjanin 

Историјска локација у 
Београду добија 
премиум маркет из 
Војводине, а ево где ће 
се налазити 

12. Портал InStore 

Немања Тапавички, ЦМ 
Гомекс: Увертира самом 
процесу улиставања 
укључује опште 
тенденције на тржишту, 
као и разумевање 
тржишних специфичност 

21.12.2021. 

У сусрет специјалном издању 100 Мust Have производа на полицама 2022, 
питали смо менаџере категорија трговачких ланаца на који начин доносе 
одлуке о томе које ће производе да уврсте у асортиман и у којој мери им у 
тој одлуци помаже специјално издање 100 Мust Have производа. 

У наставку, прочитајте како Немања Тапавички, менаџер категорије у 
компанији Гомекс, креира асортиман који води. 

13. Портал InStore 

FMCG Retail Insight 
2021:Горан Ковачевић, 
генерални директор, 
Гомекс  

22.12.2021. 

Поводом 8. FMCG Retail Summit-, који је за више од 400 учесника у хотелу 
Хајат и 200 гледалаца онлине одржан 18. новембра 2021, ИнСторе је 
разговарао са водећим људима у неким од водећих трговачких ланаца у 
земљи.  

У овом видеу, своје погледе на пословање, изазове и прилике, стратегије и 
одговорност према заједници дели Горан Ковачевић, генерални директор, 
Гомекс. 

14. 

Портал I love 
Zrenjanin 

ПерСу Војвођанка – 
Нови дорћолски комшија 
о коме се прича 

25.12.2021. 

Од овог четвртка ПерСу маркети богатији су за још једног члана породице, 
док је београдско насеље Нови Дорћол добило новог СуПер комшију на 
адреси Венизелосова 29, под називом ПерСу Војвођанка. 

Комшије на отварању биле су у прилици да уживају у домаћим 
производима и војвођанским укусима. Портал 

Зрењанински 

ПерСу Војвођанка – нови 
дорћолски комшија о 
коме се прича (Фото) 

https://www.youtube.com/watch?v=Fulwh2bLU2s
https://instore.rs/novi-objekti/persu-market-uskoro-na-dorcolu-22860.html
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/istorijska-lokacija-u-beogradu-dobija-premium-market-iz-vojvodine-a-evo-gde-ce-se-nalaziti/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/istorijska-lokacija-u-beogradu-dobija-premium-market-iz-vojvodine-a-evo-gde-ce-se-nalaziti/
https://instore.rs/srbija/nemanja-tapavicki-cm-gomex-uvertira-samom-procesu-ulistavanja-ukljucuje-opste-tendencije-na-trzistu-kao-i-razumevanje-trzisnih-specificnost-22828.html
https://www.youtube.com/watch?v=V_rkm4o_NZY
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-vojvodjanka-novi-dorcolski-komsija-o-kome-se-prica/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-vojvodjanka-novi-dorcolski-komsija-o-kome-se-prica/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/persu-vojvodjanka-novi-dorcolski-komsija-o-kome-se-prica-foto/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/persu-vojvodjanka-novi-dorcolski-komsija-o-kome-se-prica-foto/


 

15. 
Портал 
Виртуелни 
инкубатор 

Чланови Уније 
послодаваца и ове 
године доказали да 
брину о најугроженијима 

28.12.2021. 

Унија послодаваца подржала је акцију неформалних група “Тате за децу” и 
"Оброк за породицу", на чију су иницијативу обезбеђени пакетићи за 
најугроженије малишане из Зрењанина и околине. 

Захваљујемо се компанијама Дигинет, Гомекс, ПерСу, Керамика 
Јовановић, Домаћин, СБТ, Патрол 023, Имсаплет, Портал Зрењанински, 
СН консалтинг, Оптима и И Такси, окупљеним око Уније послодаваца, што 
су препознале хумане намере ове групе и донирале новац за пакетиће - 
поручују из локалне канцеларије Уније послодаваца. 

16. Нова економија 

Топ 10 друштвено 
одговорних акција у 
2021. години 

29.12.2021. 

Кампања "Прати сунцокрет", компаније Дијамант доо Зрењанин и Звијезда 
доо, помаже особама са Дауновим синдромом. Сунцокрет је одабран као 
симбол Дијаманта, али и оних који имају овај генетски поремећај, а којих је 
у Србији, према незваничним подацима, више од 2.000. 

Ликовним конкурсом, изложбом радова и новчаном донацијом, компанија 
Дијамант је скренула пажњу јавности на особе са Дауновим синдромом, и 
подржала њихово укључивање у друштво и осамостаљивање. 

17. Нова С 

ПерСу Војвођанка – 
Нови дорћолски комшија 
о коме се прича! 

29.12.2021. 
Од овог четвртка ПерСу маркети богатији су за још једног члана породице, 
док је београдско насеље Нови Дорћол добило новог СуПер комшију на 
адреси Венизелосова 29, под називом ПерСу Војвођанка. 

18. Град Зрењанин 

Почеле новогодишње 
свечаности у Зрењанину 
- “Град отвореног срца” 
осми пут окупио 
најмлађе суграђане на 
Тргу слободе 

31.12.2021. 

Манифестацију организују Град Зрењанин, Туристичка организација града 
и Културни центар Зрењанина, уз подршку компаније “ПерСу”, која је 
припремила и поклања 500 новогодишњих пакетића деци окупљеној на 
Тргу слободе, а деле их Деда Мразеви.   

https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/clanovi-unije-poslodavaca-i-ove-godine-dokazali-da-brinu-o-najugrozenijima
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/clanovi-unije-poslodavaca-i-ove-godine-dokazali-da-brinu-o-najugrozenijima
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/clanovi-unije-poslodavaca-i-ove-godine-dokazali-da-brinu-o-najugrozenijima
https://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/top-10-dru%C5%A1tveno-odgovornih-akcija-u-2021-godini
https://nova.rs/magazin/gastro/persu-vojvodjanka-novi-dorcolski-komsija-o-kome-se-prica/
http://www.zrenjanin.rs/sr-lat/vesti/2021/12/pocele-novogodisnje-svecanosti-u-zrenjaninu-grad-otvorenog-srca-osmi-put-okupio-najmladje-sugradjane-na-trgu-slobode

