
 

 

 

 

 

Ред 
број 

Медиј Наслов Датум  
Опис активности 
 

01. 

Портал 
Зрењанински 

Портал Житиште 
Он-Лине 

Персу промовисао 
пројекат „Наши смо“ 

01.04.2018. 

ПерСу је значајан трговински ланац који послује на територији Војводине и 
запошљава око 900 радника. Свестан одговорности и улоге у развоју 
локалних заједница и побољшању квалитета живота у сваком мањем или 
већем месту, ПерСу је покренуо пројекат под називом „Наши смо“, који је 
промовисан на сајму, а који представља позив локалним произвођачима и 
добављачима услуга на сарадњу, ради подршке и унапређења њиховог 
пословања. 

02. Дневник 

КОТРЉАЊЕ 
РАВНИЦОМ Прича о 
узорној задрузи из 
Српског Итебеја 

01.04.2018. 

Земљорадничка задруга „Мркшићеви салаши“ у Српском Итебеју основана 
је пре четврт века од стране десеторо чланова породице Мркшић са 
основним циљем да унапреди ратарску производњу, превасходно 
набавком репроматеријала под повољнијим условима и да се оно што 
задругари и кооперанти уберу са својих њива на тржишту прода под 
конкурентним условима и што успешније. 

03. 
КТВ 

РТВ Сантос 

Гомекс – Корпа 
солидарности 

02.04.2018. 
Традиционална "Корпа солидарности" организована је у суботу, 31. марта у 
Супермаркету Гомекс "Тотал" у Зрењанину. 

04. 

Званична 
презентација 
Опште болнице 
"Ђорђе 
Јоановић" 

Општој болници 
Зрењанин опредељена 
средства за 
финансирање пројекта 
унапређења животног 
окружења грађана 

03.04.2018. 

Удружење "Зрењанински пословни круг - ЗРЕПОК" је на основу јавног 
позива који је објављен крајем јануара 2018. године спровело бодовање 
пристиглих предлога пројеката за финансирање пројеката у циљу 
унапређења животног окружења грађана. Међу 9 изабраних је и Општа 
болница „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин, којој је припало 33.930,00 динара, а 
нових 28 садница већ красе болнички круг: Црни бор, Кугласти багрем, 
Јавор, Црвенолисна шљива, Јасен, Златна смрча, Бодљикава смрча. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

У АПРИЛУ ИЗДВАЈАМО: 

На Техничкпм факултету „Михајлп Пупин“ у Зреоанину прпмпвисан је 8. пп реду циклус „Летое стручне праксе“ прпјекта кпји је 
ппкренулп ппслпвнп удружеое ЗРЕПОК у сарадои са пвпм пбразпвнпм устанпвпм и градскпм управпм. 

 

Чланпви „Зреоанинскпг ппслпвнпг круга“ пдржали су традиципнални радни дпручак са нпвинарима на кпјем су представљени 
ппслпвни резултати фирми чланица. 

Удружеое „Зреоанински ппслпвни круг“, уз ппдршку више удружеоа, ппднелп је иницијативу Нарпднпј банци Србије у вези са Закпнпм 
п међубанкарским накнадама и ппсебним правилима ппслпваоа кпд платних трансакција на пснпву картица. 

 

 

 
Преглед медијских објава за месец  април 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/persu-promovisao-projekat-pod-nazivom-nasi-smo/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/persu-promovisao-projekat-pod-nazivom-nasi-smo/
http://zitisteonline.com/test-vesti/609-persu-marketi-lansirali-novi-projekat-na-sajmu-zemljoradnickog-zadrugarstva
http://zitisteonline.com/test-vesti/609-persu-marketi-lansirali-novi-projekat-na-sajmu-zemljoradnickog-zadrugarstva
https://www.dnevnik.rs/ekonomija/poljoprivreda/kotrlane-ravnicom-prica-o-uzornoj-zadruzi-iz-srpsko-itebeja-01-04-2018
https://www.youtube.com/watch?v=eLBvdVgTEi8
https://www.youtube.com/watch?v=CbnrNeT7w_8
http://www.bolnica.org.rs/news.php
http://www.bolnica.org.rs/news.php
http://www.bolnica.org.rs/news.php
http://www.bolnica.org.rs/news.php
http://www.bolnica.org.rs/news.php


 
05. 

Портал 
Subotica.com 

 

Новитети из "Керамике 
Јовановић" 

 
03.04.2018. 

Пред крај протекле године, "Керамика Јовановић" најавила је путем 
друштвених мрежа много новитета за ову, 2018. годину. Из погона за 
производњу купатилског намештаја, који се налази у Лазаревцу, пласирали 
су у своје салоне неколико нових модела. 

06. Портал Градски 
радио Зрењанин 

На Тргу слободе 
одржано „Ускршње јаје 
4” 

07.04.2018. 

У организацији зрењанинске играонице "Мој мали свет" и дечијег дућана 
"Оги" на Тргу слободе у Зрењанину одржан је четврти по реду фестивал за 
децу под називом "Ускршње јаје". Генерални покровитељ је, као и 
претходних година, била компанија ГОМЕКС. 

07. 

Портал 
Зрењанински 

Гомекс спонзор 
Фестивала 
професионалних 
позоришта Војводине 

17.04.2018. 

Генерални покровитељ овогодишњег Фестивала професионалних 
позоришта Војводине биће зрењаниинска компанија "ГОМЕКС". Ово је 
данас озваничено потписивањем уговора између ове компаније и 
зрењанинског Народног позоришта "Тоша Јовановић" 

Дневник 

Зрењанин домаћин 
позориштима Војводине 

Портал 
Ilovezrenjanin 

Подршка компаније 
„Гомекс“ 68. Фестивалу 
професионалних 
позоришта Војводине 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

И даље уз културу 

08. 

Портал 
Зрењанински 

НАШИ СМО: Домаћи 
трговински ланац ПерСу 
покренуо нови пројекат 

17.04.2018. 
Војвођански трговински ланац ПерСу маркети покренуо је пројекат под 
називом “Наши смо” и позвао све заинтересоване локалне произвођаче на 
сарадњу. 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

Наши смо. 

Портал 
Ilovezrenjanin 

Нови пројекат компаније 
ПерСу: Произвођачи, 
придружите нам се – 
„Наши смо” 

https://www.subotica.com/vesti/noviteti-iz-keramike-jovanovic-id31619.html
https://www.subotica.com/vesti/noviteti-iz-keramike-jovanovic-id31619.html
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/na-trgu-slobode-odrzano-uskrsnje-jaje-4/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/na-trgu-slobode-odrzano-uskrsnje-jaje-4/
https://www.zrenjaninski.com/kultura/gomex-sponzor-festivala-profesionalnih-pozorista-vojvodine/
https://www.zrenjaninski.com/kultura/gomex-sponzor-festivala-profesionalnih-pozorista-vojvodine/
https://www.danas.rs/kultura/zrenjanin-domacin-pozoristima-vojvodine/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/podrska-kompanije-gomex-68-festivalu-profesionalnih-pozorista-vojvodine/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/podrska-kompanije-gomex-68-festivalu-profesionalnih-pozorista-vojvodine/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/dalje-uz-kulturu/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/dalje-uz-kulturu/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/nasi-smo-domaci-trgovinski-lanac-persu-pokrenuo-novi-projekat/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/nasi-smo-domaci-trgovinski-lanac-persu-pokrenuo-novi-projekat/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/nasi-smo-2/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/nasi-smo-2/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/nasi-smo-persu/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/nasi-smo-persu/


09. Лист Зрењанин 

ГРАНД ПРИКС ЗА 
КОМПАНИЈУ 
„МЛЕКОПРОДУКТ“: 
Велико признање за 
кампању увођења Ile de 
France сирева на српско 
тржиште 

18.04.2018. 

Гранд Прикс у категорији иновативних пословних решења, на такмичењу у 
организацији Француско – српске привредне коморе, освојила је компанија 
„Млекопродукт“ и то за кампању увођења финих француских сирева Иле де 
Франце на српско тржиште. 

10. 

Дневник 

ПерСу потписује уговоре 
с малим локалним 
произвођачима 

18.04.2018. 
Војвођански трговински ланац ПерСу маркети покренуо је пројекат под 
називом “Наши смо” и позвао све заинтересоване локалне произвођаче на 
сарадњу. 

Портал Житиште 
Он-Лине 

НАШИ СМО: Домаћи 
трговац ПерСу позвао 
локалне произвођаче на 
сарадњу 

11. Портал 
Зрењанински 

Зрењанински пословни 
круг поднео иницијативу 
Народној банци Србије 

18.04.2018. 

Удружење „Зрењанински пословни круг“ (ЗРЕПОК), уз подршку више 
удружења, поднело је иницијативу Народној банци Србије у вези са 
Законом о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања 
код платних трансакција на основу картица. Иницијатива је, иначе, 
подржана од Уније послодаваца Војводине, зрењанинског огранка Уније 
послодаваца Србије, Пословног клуба западне Србије из Ужица, Удружења 
„Градац 97“ из Чачка, Форума привредника Чачка и Удружења „УноДроп“ из 
Београда. 

.12. Портал Градски 
радио Зрењанин 

Подршка Гомекс-а још 
једном позоришном 
фестивалу у Зрењанину 

18.04.2018. 

Фестивал професионалних позоришта Војводине, најстарији позоришни 
фестивал у региону, одржаће се ове године по 68. пут. После неколико 
година паузе, домаћини су му поново Зрењанин и Народно позориште 
„Тоша Јовановић”. Покровитељ овог догађаја је компанија Гомекс. 

13. 

Лист Зрењанин 

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
„МИХАЈЛО ПУПИН”: О 
летњој стручној пракси 
ЗРЕПОК-а 

25.04.2018. 

На Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину промовисан је 8. по 
реду циклус „Летње стручне праксе“ пројекта који је покренуло пословно 
удружење ЗРЕПОК у сарадњи са овом образовном установом и градском 
управом. 

Портал 
Ilovezrenjanin 

Летња стручна пракса – 
шанса за студенте да 
покажу идеју и 
креативност 

http://www.listzrenjanin.com/grand-prix-za-kompaniju-mlekoprodukt-veliko-priznanje-za-kampanju-uvodenja-ile-de-france-sireva-na-srpsko-trziste/
https://www.dnevnik.rs/vojvodina/persu-potpisuje-ugovore-s-malim-lokalnim-proizvodacima-18-04-2018
http://zitisteonline.com/test-vesti/639-nasi-smo-domaci-trgovac-persu-pozvao-lokalne-proizvodace-na-saradnju
http://zitisteonline.com/test-vesti/639-nasi-smo-domaci-trgovac-persu-pozvao-lokalne-proizvodace-na-saradnju
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/zrenjaninski-poslovni-krug-podneo-inicijativu-narodnoj-banci-srbije/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/zrenjaninski-poslovni-krug-podneo-inicijativu-narodnoj-banci-srbije/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/podrska-gomex-jos-jednom-pozorisnom-festivalu-u-zrenjaninu/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/podrska-gomex-jos-jednom-pozorisnom-festivalu-u-zrenjaninu/
http://www.listzrenjanin.com/tehnicki-fakultet-mihajlo-pupin-o-letnjoj-strucnoj-praksi-zrepok-a/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/letnja-strucna-praksa-sansa-za-studente-da-pokazu-ideju-i-kreativnost/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/letnja-strucna-praksa-sansa-za-studente-da-pokazu-ideju-i-kreativnost/


 

14. 

Портал 
Зрењанински 

Чланови удружења 
ЗРЕПОК увећали 
приходе, али и број 
радника 

25.04.2018. 

Чланови „Зрењанинског пословног круга“ одржали су традиционални радни 
доручак са новинарима на којем су представљени пословни резултати 
фирми чланица. Двадесет две фирме и компаније окупљене у удружењу 
Зрењанински пословни круг – ЗРЕПОК, оствариле су укупан приход од 
преко 32 милијарде динара, што је за 9,51% више у односу на приход 
остварен годину дана раније. Ову информацију, као и податак да је број 
запослених у фирмама чланицама ЗРЕПОК-а, са 3.604 у 2016. години, 
порастао на 4.055 у 2017. 

КТВ 

Чланови „Зрењанинског 
пословног круга“ 
одржали су сад већ 
традиционални радни 
доручак са новинарима 

Лист Зрењанин 

ЗРЕПОК: Развој Града 
мора бити на првом 
месту 

Портал 
Ilovezrenjanin 

ЗРЕПОК: Корекције 
нелогичних решења на 
локалу и брже усвајање 
Закона о 
међубанкарским 
провизијама 

26.04.2018. 
 

Дневник 
Зрењанин: Грешке у 
зонирању дигле порез 

15. 
Основна школа 
Станчић Милан 
Уча 

Пројекат ЗРЕПОК 
26.04.2018. 
 

Крајем марта 2018. у школи је реализован ЗРЕПОК-ов пројекат „Озеленимо 
нашу школу“. У садњи, окопавању и заливању садног материјала 
учествовали су, осим запослених, и ученици наше школе. 

16. РТВ Сантос 
ПерСу маркети – Наши 
смо 

27.04.2018. 
Представници ПерСу маркета представили су пројекат ,,Наши смо“ на 
телевизији Сантос. 

https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/clanovi-udruzenja-zrepok-uvecali-prihode-ali-i-broj-radnika/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/clanovi-udruzenja-zrepok-uvecali-prihode-ali-i-broj-radnika/
http://www.ktv.rs/2018/04/25/clanovi-zrenjaninskog-poslovnog-kruga-odrzali-su-sad-vec-tradicionalni-radni-dorucak-sa-novinarima/
http://www.listzrenjanin.com/zrepok-razvoj-grada-mora-biti-na-prvom-mestu/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/zrepok-korekcije-nelogicnih-resenja-na-lokalu-i-brze-donosenje-zakona-o-medjubankarskim-provizijama/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/zrepok-korekcije-nelogicnih-resenja-na-lokalu-i-brze-donosenje-zakona-o-medjubankarskim-provizijama/
https://www.dnevnik.rs/index.php/vojvodina/zrenanin-greske-u-zoniranu-digle-porez-26-04-2018
http://oskumane.edu.rs/2018/04/26/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA/
http://oskumane.edu.rs/2018/04/26/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA/
http://oskumane.edu.rs/2018/04/26/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA/
https://www.youtube.com/watch?v=sw37iNPHw5w

