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1. 

Портал 
Зрењанински 

Шабачки летњи 
фестивал одушевио 
публику, Гомекс 
официјелни партнер 
(Фото) 08.08.2019. 

Током прва четири дана августа одржан је седамнаести Шабачки летњи 
фестивал, манифестација по којој је овај град познат и ван граница Србије. 
Компанија „Гомекс“ из Зрењанина била је официјелни партнер 
овогодишњег фестивала. Интересовање публике је било потпуно 
очекивано. Свих фестивалских вечери шабачка тврђава била попуњена до 
последњег места. Портал ЗРклик 

Компанија Гомекс на 
Шабачком летњем 
фестивалу 

2. 

Портал ЗРклик 

Компанија Гомекс 
отворила још један 
малопродајни објекат 

09.08.2019. 

Нова карика у трговачком ланцу ГОМЕКС-а од петка, 09. августа, је 
малопродајни објекат “Јабука” који се налази на адреси Маршала Тита 4 и 
простире се на 120 квадратних метара продајног простора. 

Малопродајни објекат „Јабука“ располаже једном касом, месарицом, 
воћарицом, млекарицом… Уређен је по ГОМЕКС стандардима 
предвиђеним за мини маркете. Потрошачима је асортиман од близу 3.000 
артикала на располагању за куповину радним данима и суботом од 7 до 
20.45, као и недељом од 7 до 13 часова. 

Портал 
Зрењанински 

ГОМЕКС ВАМ 
ПРЕДСТАВЉА: Нова 
карика у трговачком 
ланцу (Фото) 

10.08.2019. 

3. Народни музеј 
Зрењанин 

Гостовање изложбе 
Дакле, Ви сте тај Урош 
Предић? - Народни музеј 
Краљево 

13.08.2019. 

У Народном музеју Краљево у петак, 16. августа, са почетком у 20 часова, 
свечано ће бити отворена изложба „Дакле, Ви сте тај Урош Предић?“ 
ауторке Оливере Скоко, више кустоскиње-историчарке уметности Народног 
музеја Зрењанин. Покровитељи пројекта су Министарство културе и 
информисања Републике Србије и компанија Гомекс. Изложба ће бити 
отворена до 30. септембра 2019. 

4. Туристичка 
организација 

У петак 20. банатске 
вредне руке и концерт 
групе “Ођила” 

14.08.2019. 
Манифестација „Банатске вредне руке“ је основана 2000. године са циљем 
очувања традиције и подстицања традиционалног народног стваралаштва. 
Због њене величине и значаја, уврштена је у манифестације од значаја за 

У АВГУСТУ ИЗДВАЈАМО: 

Фирме чланице ЗРЕПОК-а и у августу месецу ппказале су виспк степен друштвене пдгпвпрнпсти. Кпмпаније Гпмекс, ПерСу и Дијамант 
дппринеле прганизацији пвпгпдишоих "Дана Пива" крпз сппнзпрства и псмишљаваое сппствених прпграма у склппу манифестације. 

Чланпви ЗРЕПОК-а ппјављивали су се у медијима испред других прганизација и удружеоа чији су чланпви. 
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https://www.zrenjaninski.com/slobodno-vreme/sabacki-letnji-festival-odusevio-publiku-gomex-oficijelni-partner-foto/
https://www.zrenjaninski.com/slobodno-vreme/sabacki-letnji-festival-odusevio-publiku-gomex-oficijelni-partner-foto/
https://www.zrklik.com/2019/08/eksplozija-dobre-energije-na-sabackoj-tvrdjavi/
https://www.zrklik.com/2019/08/kompanija-gomex-otvorila-jos-jedan-maloprodajni-objekat-2/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/gomex-vam-predstavlja-nova-karika-u-trgovackom-lancu-foto/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/gomex-vam-predstavlja-nova-karika-u-trgovackom-lancu-foto/
http://www.muzejzrenjanin.org.rs/sr/aktivnosti/izlozbe/gostovanje-izlozbe-dakle-vi-ste-taj-uros-predic-narodni-muzej-kraljevo.html
http://www.muzejzrenjanin.org.rs/sr/aktivnosti/izlozbe/gostovanje-izlozbe-dakle-vi-ste-taj-uros-predic-narodni-muzej-kraljevo.html
http://visitzrenjanin.com/u-petak-20-banatske-vredne-ruke-i-koncert-grupe-odila/
http://visitzrenjanin.com/u-petak-20-banatske-vredne-ruke-i-koncert-grupe-odila/


града Зрењанина град Зрењанин и од тада се организује самостално. Организатори 
манифестације су град Зрењанин и Туристичка организација града 
Зрењанина, а пријатељи манифестације компанија ГОМЕКС и Радио Клик 
ФМ. 

5. КТВ 

Жетва сунцокрета 
започеће за десетак 
дана 

15.08.2019. 

Жетва сунцокрета започеће за десетак дана, а произвођачи ће род 
предавати откупљивачима на основу уговора без цене односно бланко. 
Како су навели из удружења „Панчевачки ратари“ цена ће се знати тек за 
месец или два. Откупљивачи, а највећи су Дијамант, Сојапротеин и 
Викторија, плаћали  су 2012. године сунцокрет  педесет пет динара по 
килограму, а 2013. године цена је пала на  двадесет четири динара и од 
тада се креће од тридесет до тридесет два динара без пореза на додату 
вредност , што не покрива ни директне материјалне трошкове. 

6. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Лангош, пите, проја, 
штрудле и многи други 
специјалитети - 20. 
Банатске вредне руке 

17.08.2019. 

„Ове године 28 актива жена учествује на Банатским вредним рукама. Ово је 
двадесета, јубиларна, манифестација. Вишегодишњи пријатељ 
манифестације су компанија Гомекс и радио Клик ФМ. Организатор је Град 
Зрењанин са Туристичком организацијом. Свака манифестација је боља од 
претходне. Следеће године ћемо и унапредити манифестацију. Почећемо 
један нови циклус о чему ћете бити благовремено обавештени“, каже 
Милица Даља Плепел, референт за туризам у Туристичкој организацији 
Зрењанин. 

Портал Вајма 
инфо 

Зрењанин: Вредне жене 
су се представиле на 
главном тргу 

КТВ 

Одржана јубиларна 20. 
манифестација Банатске 
вредне руке 

19.08.2019. 

7. 

Портал 021 инфо 

Зрењанин: ПерСу дечји 
програм на 34. Данима 
пива 

20.08.2019. 

Гимназијска улица у центру града традиционално ће бити претворена у 
улицу „ПерСу“ кишобрана, где ова компанија организује програм за децу од 
четвртка, 29. августа, до суботе, 31. августа. У четвртак, 29. августа, од 19 
часова почиње представа „Овде нешто није у реду“, а затим следи 
радионица „Искакалица“. У 20 часова одржава се караоке журка, а од 20.30 
представе „Три прасета“ и „Ивица и Марица“. Затим следи „Биг Бен“ 
едукативна радионица.У петак у 19 часова посетиоци ће моћи да се 
упознају са техникама популарне борилачке вештине капоера. У 19.30 
почињу представе „Прича о добром змају који мало муца“ и „Авантура 
пријатеља“. У 20 часова се одржава представа „Снежана и зачарана 
јабука“. – Највеће изненађење спремно је за суботу, 31. август, када ће сви 
љубитељи фудбала од 18 до 20 часова бити у прилици да проведу 
спортски дан са познатим јутјубером Ђотом. Садржаји су бесплатни и 

Портал 
Зрењанински 

ПерСу је и овог лета 
припремио дечији 
програм у Гимназијској 
улици 

Лист Зрењанин 

„ПЕРСУ“ ДЕЧЈИ 
ПРОГРАМ ЗА „ДАНЕ 
ПИВА“: Представе, 
радионице и журке 

21.08.2019. 

https://www.ktv.rs/2019/08/15/zetva-suncokreta-zapocece-za-desetak-dana/
https://www.youtube.com/watch?v=kblSNouMf-4
https://www.youtube.com/watch?v=kblSNouMf-4
https://www.vajma.info/cikk/szerbkiadas/6710/Zrenjanin-Vredne-zene-su-se-predstavile-na-glavnom-trgu.html
https://www.vajma.info/cikk/szerbkiadas/6710/Zrenjanin-Vredne-zene-su-se-predstavile-na-glavnom-trgu.html
https://www.ktv.rs/2019/08/19/odrzana-jubilarna-20-manifestacija-banatske-vredne-ruke/
https://www.021.rs/story/Info/Vojvodina/221677/Zrenjanin-PerSu-decji-program-na-34-Danima-piva.html
https://www.zrenjaninski.com/slobodno-vreme/persu-je-i-ovog-leta-pripremio-deciji-program-u-gimnazijskoj-ulici/
https://www.zrenjaninski.com/slobodno-vreme/persu-je-i-ovog-leta-pripremio-deciji-program-u-gimnazijskoj-ulici/
http://www.listzrenjanin.com/persu-decji-program-za-dane-piva-predstave-radionice-i-zurke/


Портал I love 
Zrenjanin 

„ПерСу“ дечји програм 
на 34. „Данима пива“ 

намењени различитим узрастима. Ово је још један поклон трговинског 
ланца „ПерСу маркети“ свима који посете манифестацију „Дани пива“ у 
потраза за добрим културним садржајем – поручују у овом трговинском 
ланцу. 

8. 

Лист Зрењанин 

ВАТЕРПОЛИСТИ 
ПРОЛЕТЕРА У 
ГОСТИМА 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА : 
Прва Б лига успутна 
станица 

21.08.2019. 

Градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић и његови сарадници угостили 
су данас играче, чланове стручног штаба и руководство Ватерполо клуба 
Пролетер. Јањић је гостима честитао пласман у виши ранг – Прву Б лигу и 
пожелео им да буду успешни као и у првенстви Друге лиге. 

Први човек Клуба, зрењанински привредник Драгољуб Бјелоглав, захвалио 
се локалној самоуправи на подршци и додао да све више деце тренира 
ватерполо и да овај спорт у Зрењанину добија на популарности. 

Тренер Ненад Василевски је рекао да је испуњен први циљ, а то је улазак у 
виши ранг као и да су током друголигашког првенства зрењанински 
ватерполисти постигли рекорд – дали су 208, а примили само 50 голова. 

Капитен екипе Лука Босић поклонио је градоначелнику лопту са потписима 
играча. 

Град Зрењанин 

Пријем за ватерполисте 
''Пролетера'', нове 
чланове прве-Б лиге 
Србије 

Портал 
Зрењанински 

Пријем за сјајне 
ватерполисте Пролетера 
који су ушли у виши ранг 
такмичења 

КТВ 

Пријем у Градској кући 
за играче и чланове 
руководства Ватерполо 
клуба Пролетер 

9. 

Портал 
Зрењанински 

Фестивал алтернативног 
звука „Зрењанин зове“ 
окупиће осам извођача 

21.08.2019.  

У Амфитеатру Културног центра Зрењанина у склопу градске 
манифестације „Дани пива“ у трајању од два дана (30. и 31. август) 
одржава се осми музички фестивал „Зрењанин зове“. Основни концепт 
фестивала чине – наступи рокенрол бендова (жива свирка), представљање 
бендова и  преглед музичких актуелности.Организатор фестивала: 
Културни центар Зрењанина. Покровитељи фестивала: Град Зрењанин, 
Трговински ланац ПерСу и Компанија Дијамант АД. 

Портал ЗРклик 

Ускоро фестивал 
алтернативног звука 
Зрењанин зове 08 

22.08.2019. 

Портал Чупава 
келераба 

Културни центар 
Зрењанина на Данима 
пива 

23.08.2019. 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/persu-decji-program-na-34-danima-piva/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/persu-decji-program-na-34-danima-piva/
http://www.listzrenjanin.com/vaterpolisti-proletera-u-gostima-gradonacelnika-prva-b-liga-usputna-stanica/
http://www.zrenjanin.rs/1-45-0-7434/Prijem-za-vaterpoliste-''Proletera''--nove-clanove-prve-B-lige-Srbije
https://www.zrenjaninski.com/sport/prijem-za-sjajne-vaterpoliste-proletera-koji-su-usli-u-visi-rang-takmicenja/
https://www.zrenjaninski.com/sport/prijem-za-sjajne-vaterpoliste-proletera-koji-su-usli-u-visi-rang-takmicenja/
https://www.ktv.rs/2019/08/21/prijem-u-gradskoj-kuci-za-igrace-i-clanove-rukovodstva-vaterpolo-kluba-proleter/
https://www.zrenjaninski.com/slobodno-vreme/festival-alternativnog-zvuka-zrenjanin-zove-okupice-osam-izvodjaca/
https://www.zrenjaninski.com/slobodno-vreme/festival-alternativnog-zvuka-zrenjanin-zove-okupice-osam-izvodjaca/
https://www.zrklik.com/2019/08/uskoro-festival-alternitavnog-zvuka-zrenjanin-zove-08/
https://www.cupavakeleraba.com/2019/08/23/kulturni-centar-zrenjanina-na-danima-piva/
https://www.cupavakeleraba.com/2019/08/23/kulturni-centar-zrenjanina-na-danima-piva/


 

10. Портал ЗРклик 

Компанија Гомекс 
отворила 176. 
малопродајни објекат 

23.08.2019. 
Компанија Гомекс је у  петак, 23. августа, отворила први малопродајни 
објекат у Баранди, насељу у општини Опово у Јужнобанатском округу. 
Продавница у Рушњу је уједно и 176. продавница у ланцу ове компаније. 

11. Портал Градски 
радио Зрењанин 

Забавилиште у паркићу 
планкићу 

26.08.2019. 

У оквиру градске манифестације „Дани пива“ у Планковој башти поред 
Културног центра Зрењанина од уторка, 27. августа до недеље, 1. 
септембра одржаће се дечји програм – „Забавилиште у паркићу планкићу“. 

Организатори и покровитељи: Град Зрењанин, Културни центар 
Зрењанина. Спонзори: ПерСу маркети, Штампарија и студио за графички 
дизајн Дигинет. 

12. 

Лист Зрењанин 

ОДРЖАНА ЕКОЛОШКО 
ЕДУКАТИВНА АКЦИЈА 
МЗ „ШУМИЦА”: 
Подизање еколошке 
свести код младих 26.08.2019. 

На иницијативу Удружења „Дечји центар-Смајли” и Месне заједнице 
„Шумица” осмишљена је и одржана у суботу, 24. августа едукативно 
еколошка акција „Осмехом кроз Шумицу”, чији је циљ био подизање 
еколошке свести код младих, указивање на значај селектовања и 
рециклаже смећа, али у основи свега је жеља да живимо у чистом и 
уређеном граду. 

Осим фирме „Екостар” из Београда, акцију су подржали и компанија 
„Гомекс”, СГР „ПЛП Тапаи”, „Мивел”, и Метал систем „Вуков”. 

Портал З1инфо 
Одржана акција 
”Осмехом кроз Шумицу” 

13. 

Портал InStore 
Одржан Гомекс Family 
day 

27.08.2019. 

Првог дана традиционалне манифестације „Дани пива Зрењанин 2019.” 
трговац је организовао целовечерњи програм на главном градском тргу у 
Зрењанину... Манифестација је започела хуманитарном ревијом кошарке 
"Дај кош - погоди за живот", у оквиру које су заинтересовани могли да 
„шицају” слободна бацања на кош, а улазница је била скроман 
добровољни прилог. Целокупан приход је намењен фондацији "Заједно за 
живот", хуманитарној организацији која пружа подршку оболелој деци и 
њиховим породицама. 

КТВ Гомекс Family day 

https://www.zrklik.com/2019/08/kompanija-gomex-otvorila-176-maloprodajni-objekat/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/zabaviliste-u-parkicu-plankicu/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/zabaviliste-u-parkicu-plankicu/
http://www.listzrenjanin.com/odrzana-ekolosko-edukativna-akcija-mz-sumica-podizanje-ekoloske-svesti-kod-mladih/
https://z1info.rs/odrzana-akcija-osmehom-kroz-sumicu/
https://www.instore.rs/na-licu-mesta/odrzan-gomex-family-day-6564.html
https://www.ktv.rs/2019/08/27/gomex-family-day/

