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01. 
 Лист Зрењанин 

Члан ЗРЕПОК-а, 
Борислав Умићевић о 
посвећености, 
истрајности љубави 
која све покреће... 

02.06.2017. 

Зрењанинска Компанија „УМ-ИНГ”, чији је оснивач и власник 
породица Умићевић, једини је домаћи инвеститор у индустријској 
зони „Багљаш-аеродром”. Основна делатност овог успешног 
предузећа била је, на оснивању, заступање иностраних фирми, 
услуге пројектовања, консалтинга и инжењеринга за уљарску 
индустрију. 

Преузимањем заступања и немачке фирме „ПЕТКУС”, „УМ-ИНГ” је 
проширио делатност – складиштење житарица (силоси, сушаре, 
чистилице, транспортна опрема..), производња опреме за фабрике 
сточне хране, изградња дорадних центара за семенску робу. 

У току је изградња треће производне хале. Сада, заједно са својим 
„ћеркама фирмама” „ПЕТКУС Балкан” доо и „ПЕТКУС Процес 
Контрол” доо, запошљава 45 радника, а послује и изван граница 
наше земље. 

02. 
Градски портал 
Радио 
Зрењанин 

Друштвено одговорне 
акције Гомекса : 
Подршка 
манифестацији Дани 
Клека и Банатске 
вредне рука 

 

С циљем очувања традиције и подстицања етно-стваралаштва са 
простора регије Баната, по осамнаести пут, у Зрењанину је одржана 
манифестација "Банатске вредне руке". Генерални покровитељ 
догађаја била је компанија ГОМЕКС. Један од стратешких циљева 
ове компаније управо је и очување етно наслеђа у Војводини, на 
територији на којој послује. "Банатске вредне руке" су биле добра 
прилика да се Зрењанинцима и гостима на једном месту прикажу 
најзанимљивији елементи баштине свих народа Баната. Ово је била 

У ЈУНУ ИЗДВАЈАМО 

Интервју члана ЗРЕПОК-а , Борислава Умићевића у Листу Зрењанин - Зрењанинска Компанија „УМ-ИНГ”, чији је оснивач и власник 
породица Умићевић, једини је домаћи инвеститор у индустријској зони „Багљаш-аеродром”. Основна делатност овог успешног 

предузећа била је, на оснивању, заступање иностраних фирми, услуге пројектовања, консалтинга и инжењеринга за уљарску 
индустрију.У току је изградња треће производне хале. Сада, заједно са својим „ћеркама фирмама” „ПЕТКУС Балкан” доо и 

„ПЕТКУС Процес Контрол” доо, запошљава 45 радника, а послује и изван граница наше земље. 

Члан ЗРЕПОК-а, Драган Видаковић је у емисији Бизнис монитор говорио о свом рецепту успеха у приватном бизнису. Према 
његовим речима, изузетно је важно бити упоран, креативан и иновативан наравно не губећи из фокуса праве вредности као 

што су породица и професионализам. У прилогу је говорио и о оснивању ЗРЕПОК-а, јединственом примеру удруживања 
послодаваца у Зрењанину.  

У Зрењанину је одржан округли сто на тему значаја удруживања послодаваца, на којем су говорили представници пословних 
асоцијација из Зрењанина Стева Кочалка председник ЗРЕПОК-а, Горан Нешић председник УО УПС-послодавци Зрењаниниа али и 
представници организација са стране, Небојша Атанацковић из Уније послодаваца Србије, Станко Крстин из Уније послодаваца 
Војводине, Јелена Бојовић из НАЛЕД-а и Зоран Пекез менацер Војводина метал кластера 
 
У улози модератора округлог стола био је економиста, др Дејан Молнар. 

 

 

 

 

Преглед медијских објава за месец ЈУН 2017 
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прилика да се Банат окупи на једном месту. 

03. 
Портал Градски 
радио 
Зрењанин 

Гомекс подржава 
активности МЗ Зелено 
поље Зрењанин 

07.06.2017. 

Месна заједница "Зелено поље" у Зрењанину постоји 43 године. 
Овогодишњи рођендан обележен је вишедневном манифестацијом 
под називом "Волим моје Зелено поље" а организоване су бројне 
спортске манифестације, културно-уметнички наступи и богат 
пратећи програм. Генерални покровитељ манифестације била је 
компанија ГОМЕКС. Ваља истаћи изузетан значај дугогодишње 
одличне сарадње ове компаније са свим сазивима Савета Месне 
заједнице "Зелено поље" што за резултат има потпуно поверење 
свих становника овог дела Зрењанина у пословност, 
професионалност и друштвено-одговоран рад Гомекс-а. Такође, на 
територији МЗ "Зелено поље" налази се и један од највећих 
градских малопродајних објеката ГОМЕКС-а, на радост и 
задовољство бројних потрошача 

04. 
Портал Градски 
радио 
Зрењанин 

Отворен Гомекс у 
Челареву 

09.06.2017. 

Први објекат ГОМЕКС-а у Челареву предат је у петак, 9. јуна тачно у 
9 часована коришћење потрошачима. Мини маркет "Челарево" 
простире се на 148 м2 продајног простора, а након завршене обуке у 
Тренинг центру, овде је запослено седам нових кoleга и кoleгиница. 
Малопродајни објекат "Челарево" располаже са две касе, 
месарицом, воћарицом, млекарицом... и уређен је по ГОМЕКС 
стандардима предвиђеним за мини маркете. 

05. Портал 
Зрењанински 

06.  

 
07. 

Портал Градски 
радио 
Зрењанин 

Дани Тарашких Рода 
уз Персу Маркете 

14.06.2017. 

У суботу 10.06. одржани су 4. по реду "Дани тарашких рода" у 
Тарашу, а ПерСу маркети су били једни од пријатеља ове 
манифестације. Програми су одржани на неколико локација у том 
селу. Свечано отварање уприличено је у дворишту ОШ “Светозар 
Марковић Тоза”, а манифестацију су заједно прогласили отвореном 
помоћник градоначелника Зрењанина Душко Радишић и председник 
Савета месне заједнице “Тараш” Милорад Котлагин. 
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08. 
 

Портал Градски 
радио 
Зрењанин 

Персу отворио 
продавницу у Мужљи 

20.06.2017. 
Персу маркети су отворили још једну продавницу у Мужљи. 
Погледајте прилог са отварања. 

09. 
 

Портал Градски 
радио 
Зрењанин 

Признање за Валор од 
Апатинске пиваре 20.06.2017. 

Апатинска пивара на петој Конвенцији дистрибутера Јелен Златна 
лига, доделила два престижна признања компанији ВАЛОР. Сада 
већ традиционално, доо Валор је проглашен за дистрибутера 
године, али овог пута није изостала ни награда за Партнера године 
2016. Трудићемо се да останемо на путу успеха и оправдамо 
признања и у овој години, поручују из "Валор"-а. 

10. РТВ 

Емисија Бизнис 
монитор 26.06.2017. 

Члан ЗРЕПОК-а, Драган Видаковић је у емисији Бизнис монитор 
говорио о свом рецепту успеха у приватном бизнису. Према 
његовим речима, данас је најважније бити упоран и истрајати на 
динамичном тржишту наравно не губећи из фокуса праве вредности 
као што су породица и професионализам.  

11. 
Портал 
Зрењанински 

Најава округлог стола 
: Значај удруживања 
послодаваца 

28.06.2017. 

Унија послодаваца Србије – послодавци Зрењанина, у четвртак, 29. 
јуна, у конгресној сали хотела “Војводина”, са почетком у 14.45 
часова, организоваће округли сто на тему “Значај удруживања 
послодаваца”.Панелиста на овом округлом столу биће и председник 
ЗРЕПОК-а Стева Кочалка.  
ЗРЕПОК је кoleктивни члан Уније послодаваца Србије – послодавци 
Зрењанина и иницијатор оснивања органка послодавачке 
организације у Зрењанину.  
– Сматрамо да смо нашом подршком много допринели да та 
организација буде одржива, и учешћем у овом догађају желимо да 
утичемо на свест других привредника и предузетника у граду да 
једино заједничким деловањем можемо унапрeditи привредни 
амбијент и утицати на доносиоце одлука из области 
предузетништва и привреде – каже председник ЗРЕПОК-а Стева 
Кочалка. 
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12. 
Портал 
Суботица 

Керамика Јовановић 
од сада и у Суботици 

29.06.2017. 
Компанија "Керамика Јовановић" отворила је салон у Суботици. На 
око 450 квадрата, простире се модеран салон, опремљен 
најсавременијом опремом за купатила и керамичким плочицама. 

13 РТВ Сантос 

14. РТВ Сантос 

Округли сто – Значај 
удруживања 
послодаваца 

29.06.2017. 

У Зрењанину је одржан округли сто на тему значаја удруживања 
послодаваца, на којем су говорили предузетници из Зрењанина али 
и представници организација са стране, међу којима су Небојша 
Атанацковић из Уније послодаваца Србије, Станко Крстин из Уније 
послодаваца Војводине, Јелена Бојовић из НАЛЕД-а. 
 
У улози модератора округлог стола био је економиста, др Дејан 
Молнар. 
Стева Кочалка је такође узео учешће на округлом столу.  Стева 
Кочалка, власник фирме за дистрибуцију и малопродају пића 
„Валор“, појаснио је принцип удруживања на примеру Пословног 
удружења ЗРЕПОК и УНОДРОП. 

15. 
КТВ 

16. Портал I love 
Zrenjanin 

17. 
Портал Градски 
радио 
Зрењанин 

Будимир Јовановић 
члан ЗРЕПОК-а и 
организације 
Светосавље поделио 
поклоне ученицима 
генерација 
зрењанинских 
основних и средњих 
школа 

30.06.2017. 

У сали Народног позоришта “Тоша Јовановић” данас је одржана 
Видовданска академија на којој су уручена признања ученицима 
генерације зрењанинских основних и средњих школа за школску 
2016/17. годину. Организатори су били Град Зрењанин и 
хуманитарна организација "Светосавље". 18. Лист Зрењанин 

19. 
Портал I love 
Zrenjanin 

Одржан округли сто на 
тему Значај 
удруживања 
послодаваца  

30.06.2017. 

У Зрењанину је одржан округли сто на тему значаја удруживања 
послодаваца, на којем су говорили предузетници из Зрењанина али 
и представници организација са стране, међу којима je био и Стева 
Кочалка председник ЗРЕПОК-а као и Небојша Атанацковић из Уније 
послодаваца Србије, Станко Крстин из Уније послодаваца 
Војводине, Јелена Бојовић из НАЛЕД-а. У улози модератора 
округлог стола био је економиста, др Дејан Молнар. 
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