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1. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Прати сунцокрет и 
помози особама са 
Дауновим синдромом 

01.03.2021. 

Више од 2.000 особа са Дауновим синдромом живи у Србији, показују 
незванични подаци. Све њих карактерише блага нарав и ведар дух, пре 
свега топлина коју пружају другим особама. Због свега тога их зову – 
сунцокрети. 

Исти тај жути цвет је и заштитни знак „Дијаманта“ због чега је та компанија 
покренула друштвено одговорну кампању „Прати сунцокрет“, чији је циљ 
подршка особама са Дауновим синдромом. 

Портал InStore 

Дијамант покренуо 
друштвено одговорну 
кампању „Прати 
сунцокрет“ 

Hello Магазин 

Прати сунцокрет и 
помози особама са 
Дауновим синдромом 

2. 

Портал 
Зрењанински ПерСу маркети 

поделили поклон пакете 
житељима са најмањим 
пензијама 

01.03.2021. 

И у овој години ПерСу маркети настављају своју мисију – да пружају 
подршку заједницама у којима послују. Ослушкујући непрекидно потребе, 
бриге, жеље и наде својих комшија, руководство компаније кроз 
комуникацију са својим запосленима широм Војводине, идентификује 
највеће приоритете и покреће акције у којима помаже онима којима је 
подршка потребна. 

Овог пута, ПерСу маркети су припремили поклон пакете за најстарије 
житеље општине Жабаљ, оне са најмањим пензионим примањима. Поклон 
пакети садрже велики број производа основних животних намирница. 

Портал InStore 

У МАРТУ ИЗДВАЈАМО: 

 

Удружеое “Зреоанински ппслпвни круг” (ЗРЕПОК) дпниралп је Општпј бплници “Ђпрђе Јпанпвић” из Зреоанина пет штампача. 

Председник ЗРЕПОК-а Будимир Јпванпвић је у саппштеоу за јавнпст навеп да пвп ппслпвнп удружеое ппмаже Општпј бплници 
Зреоанин у ппремаоу и мпдернизацији инфпрматичке ппреме. Тп чини са циљем да се ппбпљшају услпви рада за заппслене, али и да се 

убрзају пдређени прпцеси на задпвпљствп пацијената. 

Преглед медијских објава за месец март 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/prati-suncokret-i-pomozi-osobama-sa-daunovim-sindromom/?fbclid=IwAR3hu3njt8qxsiucITFF5fB9rqdlOrrFiLDM_VtdfRobIAgZPsA97orQ0aQ
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/prati-suncokret-i-pomozi-osobama-sa-daunovim-sindromom/?fbclid=IwAR3hu3njt8qxsiucITFF5fB9rqdlOrrFiLDM_VtdfRobIAgZPsA97orQ0aQ
https://www.instore.rs/podrska/dijamant-pokrenuo-drustveno-odgovornu-kampanju-prati-suncokret-17456.html
https://www.hellomagazin.rs/promo/vesti/201999/prati-suncokret-i-pomozi-osobama-sa-daunovim-sindromom
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/persu-marketi-podelili-poklon-pakete-ziteljima-sa-najmanjim-penzijama/?fbclid=IwAR2KCBw-Rkg2abZq7r2SZOPisjW76TzODa_mx12cfBlJZd9xnQfnwtp8FxI
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/persu-marketi-podelili-poklon-pakete-ziteljima-sa-najmanjim-penzijama/?fbclid=IwAR2KCBw-Rkg2abZq7r2SZOPisjW76TzODa_mx12cfBlJZd9xnQfnwtp8FxI
https://www.instore.rs/podrska/persu-marketi-dodelili-poklon-pakete-ziteljima-sa-najmanjim-penzionim-primanjima-17458.html


3. Портал 
Зрењанински 

Прати сунцокрет и 
помози особама са 
Дауновим синдромом 

04.03.2021. 
Од милион продатих боца Дијамант уља, биће одвојен по један динар за 
донацију удружењима особа са Дауновим синдромом широм Србије. 

4. Блиц 

Татјана Ђокановић, 
директор маркетинга и 
развоја у компанији 
Дијамант: Срећна сам 
што радим посао који ми 
омогућава да ми сваки 
радни дан буде 
другачији 

08.03.2021. 

Татјана Ђокановић, директор маркетинга и развоја у компанији Дијамант: 
Срећна сам што радим посао који ми омогућава да ми сваки радни дан 
буде другачији. 

- Одувек сам знала да ћу се бавити неким динамичним и креативним 
послом, а маркетинг је управо такав, нарочито у компанији која има 
лидерску позицију на тржишту и традицију дужу од 80 година. Заиста сам 
срећна што радим посао који ми омогућава да ми сваки радни дан буде 
другачији, каже Татјана Ђокановић, директор маркетинга и развоја у 
компанији Дијамант. 

5. Лист Зрењанин 

Марко Умићевић десет 
година успешно води 
„ПЕТКУС 
ИНЖЕЊЕРИНГ” 

11.03.2021. 

У склопу компаније „Умићевић инжењеринг”, на чијем је челу Борислав 
Умићевић власник и директор, послују „УМ-ИНГ”, „Петкус процес контрол” и 
„Петкус инжењеринг” који већ десет година води Марко Умићевић, 
дипломирани машински инжењер процесне технике. Неколико година 
радио је као пројектант у струци у тадашњем „СМ инжењерингу” који је 
напустио 2008. године када је почео да ради у породичној компанији „УМ-
ИНГ”, а потом је кренула сарадња са „Петкусом”. 

6. Портал I love 
Zrenjanin 

Отворен први Гомекс-ов 
објекат у Јагодини и 
трећи у Руми 

13.03.2021. 

Муштерије могу увек да рачунају на квалитетно свеже месо робне марке 
“Граничар”, која је заштитни знак Гомекс ланца, а затим су ту и воће и 
поврће, посебан кутак за здраву храну… Становници Јагодине имаће 
прилику да се упознају са бројним артиклима робних марки ГОМЕКС-а: 1/1, 
Увек Треба, Панони, Квак и многе друге. 

7. 

Портал 
Зрењанински 

Прикупљено око 
четрдесет килограма 
слаткиша за децу из 
школе “9. мај” 

16.03.2021. 

Компанија “Гомекс”, у сарадњи са Струковном организацијом судија 
Фудбалског савеза Града Зрењанина, слаткишима је обрадовала најмлађе 
суграђане са посебном врстом медицинског и другог надзора. 

У оквиру финалног догађаја, поводом завршетка аутономног пројекта 
“Организационо умрежавање”, најмлађе фудбалске судије из Зрењанина 
одлучиле су се на друштвено одговоран потез. Они су, наиме, покренули 
инцијативу за прикупљање слаткиша који су упуц ени школи “9. мај” из 
Зрењанина. 

Портал InStore 

Гомекс и младе судије 
обрадовали најмлађе 
слаткишима 

8. Портал ЗРклик 

Компанија Гомекс 
отворила још један 
објекат у Оџацима 

20.03.2021. 

Од петка, 19. марта, мештани Оџака имају могућност да обаве куповину у 
још једном Гомекс маркету. Ново продајно место се налази на адреси Лоле 
Рибара 20. 

https://www.zrenjaninski.com/drustvo/prati-suncokret-i-pomozi-osobama-sa-daunovim-sindromom/?fbclid=IwAR2CvgGVylU5HNha9dxomfIAmlbW2DPpknaNcxi5gTGYakNx4zsBPRgFc7E
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/prati-suncokret-i-pomozi-osobama-sa-daunovim-sindromom/?fbclid=IwAR2CvgGVylU5HNha9dxomfIAmlbW2DPpknaNcxi5gTGYakNx4zsBPRgFc7E
https://www.blic.rs/slobodno-vreme/tatjana-djokanovic-direktor-marketinga-i-razvoja-u-kompaniji-dijamant-srecna-sam-sto/0l513my
https://listzrenjanin.com/marko-umicevic-deset-godina-uspesno-vodi-petkus-inzenjering/
https://ilovezrenjanin.com/gomex/otvoren-prvi-gomex-ov-objekat-u-jagodini-i-treci-u-rumi/?fbclid=IwAR2MByTtjhKAX3Y9KmAzDLvhdUEczAzp9vF4El4yT75gtoJeps4CCrJ-yNo
https://ilovezrenjanin.com/gomex/otvoren-prvi-gomex-ov-objekat-u-jagodini-i-treci-u-rumi/?fbclid=IwAR2MByTtjhKAX3Y9KmAzDLvhdUEczAzp9vF4El4yT75gtoJeps4CCrJ-yNo
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/prikupljeno-oko-cetrdeset-kilograma-slatkisa-za-decu-iz-skole-9-maj/?fbclid=IwAR2FSLRmvWYgwTgjHQsQIr3gcD7bHFZKbydseJZpdRSC5eKCuE_j0ZgkcL8
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/prikupljeno-oko-cetrdeset-kilograma-slatkisa-za-decu-iz-skole-9-maj/?fbclid=IwAR2FSLRmvWYgwTgjHQsQIr3gcD7bHFZKbydseJZpdRSC5eKCuE_j0ZgkcL8
https://www.instore.rs/na-licu-mesta/gomex-i-mlade-sudije-obradovali-najmlade-slatkisima-17778.html
https://www.zrklik.com/2021/03/kompanija-gomex-otvorila-jos-jedan-objekat-u-odzacima/


 

Портал I love 
Zrenjanin 

Оџаци богатији за још 
један Гомексов објекат 

Други објекат у Оџацима се пружа на 243м2, опремљен је у складу са 
највишим стандардима и уређен је тако да купцима пружи угодну куповину, 
у пријатном амбијенту. У складу са препорукама Владе Републике Србије, 
и у овом, као и у свим осталим Гомекс маркетима широм земље, 
спроведене су и примењују се све мере заштите здравља потрошача и 
запослених. 

9. 

Портал 
Зрењанински 

Зрењанински пословни 
круг донирао пет 
штампача Општој 
болници 

24.03.2021. 

Удружење “Зрењанински пословни круг” (ЗРЕПОК) донирало је Општој 
болници “Ђорђе Јоановић” из Зрењанина пет штампача. 

Председник ЗРЕПОК-а Будимир Јовановић је у саопштењу за јавност 
навео да ово пословно удружење помаже Општој болници Зрењанин у 
опремању и модернизацији информатичке опреме. То чини са циљем да се 
побољшају услови рада за запослене, али и да се убрзају одређени 
процеси на задовољство пацијената. 

Портал ЗРклик 

ЗРЕПОК донирао пет 
штампача Општој 
болници 

Портал I love 
Zrenjanin 

ЗРЕПОК донирао 
штампаче зрењанинској 
болници 

25.05.2021. 

10. 

Тањуг 

Дијамант преузео акције 
Фрикома у Кикиндском 
млину 

25.03.2021. 

Куповином акција од Фрикома зрењанински Дијамант увећао је своје 
власништво у Кикиндском млину на 96,2 процената акција, објављено је 
данас на Београдској берзи. 

Како се наводи Дијамант који је повезано лице са Фрикомом стекао је 
акције у блок трансакцији а заједничко учешће обе фирме у Кикиндском 
млину остало је непромењено. 

Б92 

Портал SEEbiz 

https://ilovezrenjanin.com/gomex/odzaci-bogatiji-za-jos-jedan-gomexov-objekat/?fbclid=IwAR1V3cUL9W_KkSXYHwEawVEidTHkzuu0JL61WZbFiskLA6ysRbZ_K1pejuM
https://ilovezrenjanin.com/gomex/odzaci-bogatiji-za-jos-jedan-gomexov-objekat/?fbclid=IwAR1V3cUL9W_KkSXYHwEawVEidTHkzuu0JL61WZbFiskLA6ysRbZ_K1pejuM
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/zrenjaninski-poslovni-krug-donirao-pet-stampaca-opstoj-bolnici/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/zrenjaninski-poslovni-krug-donirao-pet-stampaca-opstoj-bolnici/
https://www.zrklik.com/2021/03/zrepok-donirao-pet-stampaca-zrenjaninskoj-bolnici/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/zrepok-donirao-stampace-zrenjaninskoj-bolnici/?fbclid=IwAR1wNLQfGZ2BiRDJnX6jfYIgYMV4t6ROAsniBc4sGbVdAArNmOZwCDV-M18
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/zrepok-donirao-stampace-zrenjaninskoj-bolnici/?fbclid=IwAR1wNLQfGZ2BiRDJnX6jfYIgYMV4t6ROAsniBc4sGbVdAArNmOZwCDV-M18
http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=640887
https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2021&mm=03&dd=25&nav_id=1832684
https://seebiz.eu/tvrtke/dijamant-preuzeo-akcije-frikoma-u-kikindskom-mlinu/254541

