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1. Портал I love 
Zrenjanin 

Горан Ковачевић: 
Прошла година је 
довела у питање сво 
наше искуство и знање 
које смо стекли 

06.01.2021. 

И док председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж ових дана 
саветује да ћемо морати да „променимо терапију‟ односно мере подршке 
правним лицима, питамо привреднике чије компаније имају седиште у 
Зрењанину како они доживљавају подршку државе, како пролазе кроз кризу 
која траје и црпи ресурсе и да ли им је криза осим проблема донела и неке 
нове видике, промену начина пословне филозофије. Први саговорник у 
овој години на тему „ковид криза у привреди‟ је власник трговинског ланца и 
компаније Гомекс, Горан Ковачевић. 

2. Портал 
Зрењанински 

Горан Ковачевић: Ова 
криза је показала 
неколико наших трајних 
бољки 

12.01.2021. 
О години која је остала за нама, о кризи, о приоритетима, о пословању у 
прошлој и плановима за ову годину, за портал Зрењанински ауторски текст 
написао је генерални директор “Гомекс”-а Горан Ковачевић. 

3. Лист Зрењанин 

Како се прошла година 
одразила на рад 
малопродајних објеката 
у нашој средини 

14.01.2021. 

Посао се обављао отежано због опште ситуације, али смо уложили 
додатне напоре да се обезбедимо довољно робе, повољне цене и што 
виши ниво услуге. Имајући све то у виду, сматрам да смо одлично и 
одговорно радили посао као што и доликује озбиљном трговачком ланцу – 
каже Дарко Бјелоглав, суоснивач компаније „ББ трејд” и додаје да су у овој 
фирми задовљни резултатима пословања у прошлој години и растом 
промета од око седам одсто. 

4. 

Регионална 
привредна 
комора 
Зрењанин 

Награде Привредне 
коморе Србије 
привредницима у 
Средњобанатском 
управом округу 

15.01.2020. 

Са подручја које покрива Регионална привредна комора Средњобанатског 
управног округа ове године награде ПКС су добили: - за пословни успех: 
„Фулгар Еаст“ д.о.о Зрењанин; - за пословног лидера: Будимир Јовановић –
„Керамика Јовановић“ д.о.о Зрењанин. 

У ЈАНУАРУ ИЗДВАЈАМО: 

 

У јануару 2021. гпдине, фирма чланице шириле су свпје ппслпвне капацитете. 

Чланпви ЗРЕПОК-а били су заступљени у медијима какп збпг сумираоа ппслпвне гпдине, такп и збпг друштвене пдгпвпрнпсти и 
ангажмана у другим удружеоима чији су чланпви. 

Преглед медијских објава за месец јануар 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/goran-kovacevic-prosla-godina-je-dovela-u-pitanje-svo-nase-iskustvo-i-znanje-koje-smo-do-sada-stekli/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/goran-kovacevic-prosla-godina-je-dovela-u-pitanje-svo-nase-iskustvo-i-znanje-koje-smo-do-sada-stekli/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/goran-kovacevic-ova-kriza-je-pokazala-nekoliko-nasih-trajnih-boljki/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/goran-kovacevic-ova-kriza-je-pokazala-nekoliko-nasih-trajnih-boljki/
https://listzrenjanin.com/kako-se-prosla-godina-odrazila-na-rad-maloprodajnih-objekata-u-nasoj-sredini/
https://zrenjanin.pks.rs/vesti/nagrade-privredne-komore-srbije-privrednicima-u-srednjobanatskom-upravom-okrugu-3783
https://zrenjanin.pks.rs/vesti/nagrade-privredne-komore-srbije-privrednicima-u-srednjobanatskom-upravom-okrugu-3783
https://zrenjanin.pks.rs/vesti/nagrade-privredne-komore-srbije-privrednicima-u-srednjobanatskom-upravom-okrugu-3783
https://zrenjanin.pks.rs/vesti/nagrade-privredne-komore-srbije-privrednicima-u-srednjobanatskom-upravom-okrugu-3783


5. Портал In Store 

ПерСу маркети 
донирали прозводе 
суботичкој КОВИД 
амбуланти 

22.01.2021. 

Руководство компаније ПерСу уручио је пакете производа КОВИД 
амбуланти у Суботици. Из компаније наводе, на овај начин желе да пруже 
подршку исцпрљеним лекарима и медицинским радницима у борби против 
корона вируса, те да им искаже и велику захвалност за посвећеност коју су 
свакодневно демонстрирали у години за нама. 

6. 

Портал In Store 
Отворен Гомекс у 
Банатском Карловцу 

22.01.2021. 

Компанија Гомекс је у петак, 22. јануара, обрадовала своје потрошаче 
отварањем објекта у Банатском Карловцу, на новој локацији, у Немањиној 
52-54.  

Продавница се простире на површини од преко 250 квадратних метара и 
нуди широк асортиман производа – воће, поврће, пекарске, млечне и 
деликатесне производе, као и основне животне намирнице, пиће, 
слаткише, производе за негу, хигијену и домаћинство… У овом објекту, уз 
стандардну понуду, налази се и одличан избор меса у МАП паковању из 
Расхладно-дистрибутивног центра компаније Гомекс. 

 

Портал I love 
Zrenjanin 

Отворен Гомекс у 
Банатском Карловцу, на 
новој локацији 

23.01.2021. 

Портал ЗРклик 

Компанија Гомекс 
отворила још један 
малопродајни објекат 

7. 

Портал I love 
Zrenjanin 

ПерСу маркет у 
Житишту на новој 
адреси – пространији, 
прегледнији и угоднији 
за куповину 25.01.2021. 

У четвртак 28.01.2020. у 07h у Житишту, компанија ПерСу свечано отвара 
нови ПерСу маркет. Он ће бити на само пар корака од старе локације. 
Улица је иста – Цара Душана, али уместо на броју 12 од четвртка маркет 
ће бити на броју 10.  

Иако је реч о само пар метара раздаљине, из компаније ПерСу поручују да 
је направљен велики искорак када је реч о удобности и комфору приликом 
куповине. 

Портал 
Зрењанински 

Пространији и 
прегледнији: ПерСу 
маркет у Житишту на 
новој адреси 

Лист Зрењанин 

„ПЕРСУ МАРКЕТИ“: 
Отворена нова 
продавница 

26.01.2021. 

8. РТВ Сантос 

Чланови ЗРЕПОК-а о 
пословању у 2020. 
години 

28.01.2021. 
Све сфере друштва погођене су пандемијом коронавируса, а у великој 
мери и привреда. Разговарали смо са представницима ЗРЕПОК-а о томе 
како су се они изборили са тешким ситуацијама током 2020. године. 

https://www.instore.rs/podrska/persu-marketi-donirali-prozvode-subotickoj-covid-ambulanti-16662.html
https://www.instore.rs/novi-objekti/otvoren-gomex-u-banatskom-karlovcu-16672.html
https://ilovezrenjanin.com/gomex/otvoren-gomex-u-banatskom-karlovcu-na-novoj-lokaciji/
https://ilovezrenjanin.com/gomex/otvoren-gomex-u-banatskom-karlovcu-na-novoj-lokaciji/
https://www.zrklik.com/2021/01/kompanija-gomex-otvorila-jos-jedan-maloprodajni-objekat-11/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-market-u-zitistu-na-novoj-adresi-prostraniji-pregledniji-i-ugodniji-za-kupovinu/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-market-u-zitistu-na-novoj-adresi-prostraniji-pregledniji-i-ugodniji-za-kupovinu/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/prostraniji-i-pregledniji-persu-market-u-zitistu-na-novoj-adresi/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/prostraniji-i-pregledniji-persu-market-u-zitistu-na-novoj-adresi/
https://listzrenjanin.com/persu-marketi-otvorena-nova-prodavnica-2/
http://rtvsantos.com/vesti/clanovi-zrepok-a-o-poslovanju-u-2020-godini/


 

9. 
Портал 
Виртуелни 
инкубатор 

Награде за најбоље 
привреднике 

29.01.2021. 

Са подручја које покрива Регионална привредна комора Средњобанатског 
управног округа ове године награде ПКС су добили: - за пословни успех: 
„Фулгар Еаст“ д.о.о Зрењанин; - за пословног лидера: Будимир Јовановић –
„Керамика Јовановић“ д.о.о Зрењанин. 

https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/nagrade-za-najbolje-privrednike
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/nagrade-za-najbolje-privrednike
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/nagrade-za-najbolje-privrednike

