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1. 

Нова економија 

Власник трговине 
Гомекс: Све више 
радника на боловању 

05.10.2021. 
У трговини је данас тешко наћи раднике и најтеже је у великим градовима, 
каже  за Нову економију Горан Ковачевић, власник трговинске фирме 
Гомекс која запошљава 2.500 радника. 

Осим тога, проблем је што расте стопа боловања због корона вируса и 
свакодневно пословање отежавана нам недостатак радне снаге у 
продавницама, каже он. 

Портал 
Виртуелни 
инкубатор 

06.10.2021. 

2. 

Портал 
Зрењанински 

Ове пројекте ће ЗРЕПОК 
подржати у оквиру 
конкурса “Да се лакше 
дише” 

08.10.2021. 

Зрењанински пословни круг (ЗРЕПОК) ће у оквиру конкурса „Да се лакше 
дише“ подржати 13 пројеката који имају за циљ унапређења животног 
окружења и подизања свести о значају зелених површина и животне 
средине. Ово пословно удружење, које окупља водеће средњобанатске 
привреднике, за те намене је издвојило укупно 435.770 динара. 

Највише средстава, и то 55.900 динара, одобрено је Основној школи 
„Милош Црњански“ из Српског Итебеја, за уређење школског дворишта. За 
исте намене, Основној школи „Милан Станчић Уча“ из Кумана додељено је 
50.000 динара. 

Портал I love 
Zrenjanin 

„Да се лакше дише“: 
ЗРЕПОК подржао 13 
пројеката 

09.10.2021. 

3. Портал I love 
Zrenjanin 

Сакуле добило први 
ПерСу маркет – у понуди 
преко 2.200 артикала 
различитих брендова 

15.10.2021. 

Уз поштовање прописаних мера Владе Републике Србије, у четвртак 14. 
октобра од 9х, отворен је први ПерСу маркет у месту Сакуле на адреси 
ЈНА 23. 

У ОКТОБРУ ИЗДВАЈАМО: 

 

Зреоанински ппслпвни круг (ЗРЕПОК) ће у пквиру кпнкурса „Да се лакше дише“ ппдржати 13 прпјеката кпји имају за циљ унапређеоа 
живптнпг пкружеоа и ппдизаоа свести п значају зелених ппвршина и живптне средине. Овп ппслпвнп удружеое, кпје пкупља впдеће 

средопбанатске привреднике, за те намене је издвпјилп укупнп 435.770 динара. 

Највише средстава, и тп 55.900 динара, пдпбренп је Оснпвнпј шкпли „Милпш Цроански“ из Српскпг Итебеја, за уређеое шкплскпг 
двпришта. За исте намене, Оснпвнпј шкпли „Милан Станчић Уча“ из Кумана дпдељенп је 50.000 динара. 

 

Преглед медијских објава за месец октобар 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/vlasnik-trgovine-gomex-sve-vi%C5%A1e-radnika-na-bolovanju
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/kovacevic-za-novu-ekonomiju-sve-vise-radnika-na-bolovanju
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/kovacevic-za-novu-ekonomiju-sve-vise-radnika-na-bolovanju
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/kovacevic-za-novu-ekonomiju-sve-vise-radnika-na-bolovanju
https://www.zrenjaninski.com/region/ove-projekte-ce-zrepok-podrzati-u-okviru-konkursa-da-se-lakse-dise/
https://www.zrenjaninski.com/region/ove-projekte-ce-zrepok-podrzati-u-okviru-konkursa-da-se-lakse-dise/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/spisak-podrzanih-projekata-zrepok/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/spisak-podrzanih-projekata-zrepok/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/sakule-dobilo-prvi-persu-market-u-ponudi-preko-2-200-artikala-razlicitih-brendova/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/sakule-dobilo-prvi-persu-market-u-ponudi-preko-2-200-artikala-razlicitih-brendova/


Портал 
Зрењанински 

Отворен нови ПерСу 
маркет који се простире 
на око 120 квадрата 
(Фото) 

16.10.2021. 

 

Како из компаније ПерСу напомињу, нови маркет у простору од око 120 м2 
нуди врхунско искуство и гарантује лакоћу куповине. У пространом и веома 
прегледном простору, купцима ће свакодневно бити доступно преко 2.200 
артикала различитих брендова, како глобалних тако и домаћих – локалних. 

Лист Зрењанин 
„ПЕРСУ”: Отворен 
маркет у Сакулама 

18.10.2021. 

4. 

Портал 
Зрењанински 

Отворена осма ликовна 
колонија у просторијама 
компаније “УМ-Инг” 

19.10.2021. 

У просторијама зрењанинског предузећа „УМ-Инг“ данас је отворена 8. 
ликовна колонија. Ове године у раду колоније, којом руководи сликар 
Виорел Флора, учествују Рудолф Бркић, Јавор Рашајски, Маја Волк, 
Маријан Барош, Маја Јурић, Тамара Јованов и две младе уметнице 
Теодора Петровић и Марија Фалкович. 

Још неколико позваних сликара спречено је да учествује у раду колоније, 
али ће приложити своје радове. 

– Моја породица и ја увек смо подржавали уметнике, јер сматармо да су 
они део нашег друштва који тешко живи и тешко доживљава афирмацију. 
Нама је велико задовољство да се дружимо са сликарима, а још веће што 
колонија има и свој хуманитарни карактер. Наиме, након пет одржаних 
колонија радове смо продали на аукцији и помогли куповину апарата за 
одељење неонатологије у зрењанинској болници. То ћемо урадити и након 
десете колоније – рекао је на отварању директор компаније „УМ-Инг“ 
Борислав Умићевић. 

Колонија је основана пре осам година на иницијативу покојног 
зрењанинског сликара Славка Концулова. Сваког октобра одржава се у 
пословним просторијама компаније „УМ-Инг“. 

Лист Зрењанин 

ОСМА УМЕТНИЧКА 
КОЛОНИЈА ПОД 
ПОКРОВИТЕЉСТВОМ 
КОМПАНИЈЕ „УМ-ИНГ”: 
За сликаре препреке не 
постоје 

КТВ 
Ум-Инг – Осма ликовна 
колонија 

Портал Волим 
Зрењанин 

Маја Волк отворила 
осму линовну колонију у 
зрењанинској компанији 
“УМ-ИНГ” 

РТВ Сантос 

Маја Волк специјална 
гошћа линовне колоније 
“УМ-ИНГ” 

Лист Зрењанин 

Одржана осма ликовна 
колонија под 
покровитељством 
компаније „УМ-ИНГ” 

28.10.2021. 

https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/otvoren-novi-persu-market-koji-se-prostire-na-oko-120-kvadrata-foto/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/otvoren-novi-persu-market-koji-se-prostire-na-oko-120-kvadrata-foto/
https://listzrenjanin.com/persu-otvoren-market-u-sakulama/
https://www.zrenjaninski.com/kultura/otvorena-osma-likovna-kolonija-u-prostorijama-kompanije-um-ing/
https://www.zrenjaninski.com/kultura/otvorena-osma-likovna-kolonija-u-prostorijama-kompanije-um-ing/
https://listzrenjanin.com/osma-umetnicka-kolonija-pod-pokroviteljstvom-kompanije-um-ing-za-slikare-prepreke-ne-postoje/
https://www.ktv.rs/2021/10/19/um-ing-osma-likovna-kolonija/
https://volimzrenjanin.com/pocela-osma-likovna-kolonija-u-kompaniji-um-ing/
https://volimzrenjanin.com/pocela-osma-likovna-kolonija-u-kompaniji-um-ing/
https://www.youtube.com/watch?v=wj-QS-4U44g
https://listzrenjanin.com/odrzana-osma-likovna-kolonija-pod-pokroviteljstvom-kompanije-um-ing/


 

5. 

Портал ЗРклик 

Компанија Гомекс 
отворила још једну 
продавницу у Београду 

22.10.2021. 

Компанија Гомекс  обавештава потрошаче да је у петак, 22. октобра, 
отворен нови малопродајни објекат у Жаркову, урбаном градском насељу у 
Београду које припада општини Чукарица. 

Овај мини маркет налази се на адреси Ристе Марјановића 10 и простире се 
на 122м2 продајног простора, а у новоотвореној продавници запослено је 
седам нових радника. Потрошачима је асортиман од близу 3500 артикала 
на располагању за куповину сваког дана од 7:00 до 21:00х. Из понуде се 
издваја свеже месо Гомекс-ове робне марке “Граничар”, али и увек свеже 
воће и поврће по акцијским ценама. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Београд богатији за још 
један Гомексов објекат 

23.10.2021. 

https://www.zrklik.com/2021/10/kompanija-gomex-otvorila-jos-jednu-prodavnicu-u-beogradu/
https://ilovezrenjanin.com/gomex/beograd-bogatiji-za-jos-jedan-gomexov-objekat/
https://ilovezrenjanin.com/gomex/beograd-bogatiji-za-jos-jedan-gomexov-objekat/

