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1. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Попусти, поклони, 
мађионичар! 13. 
рођендан Гомекс Тотал-
а 

01.12.2019. 
Низом промотивних акција, попуста на велики број производа, поклонима и 
већ традиционалном тортом компанија Гомекс заједно са својим верним 
потрошачима прославила је 13. рођендан свог објекта "Тотал" у улици 
Марка Орешковића. 

РТВ Сантос 

Прослављен 13. 
рођендан објекта Тотал 
компаније Гомекс 

02.12.2019. 

2. Портал 
Зрењанински 

ПерСу маркети 
поделили огрев 
угроженим породицама 
(Фото) 

02.12.2019. 
Велика хуманитарна акција ПерСу маркета, под називом „Топли динар“, 
одржана је и ове године. Циљ акције је да се обезбеди огрев за 100 
најугроженијих породица у Војводини. 

3. Портал I love 
Zrenjanin 

Да ли су цене 
некретнина у Зрењанину 
заиста порасле? 

04.12.2019. 

У Зрењанину су у току радови у неколико стамбених насеља. У насељу 
Багљаш, компанија “ХHome Interpoint” изградила је “Комплекс 36″ у Улици 
др Тихомира Остојића. Укупна пројектована квадратура износи 4.812 
квадрата. У Улици Обилићева фирма „Керамика Јовановић“ интензивно 
подиже стамбено-пословни објекат. 

4. Портал I love 
Zrenjanin 

ПерСу отвара нови 
маркет – поклон 
куповина у вредности од 
1.000 динара, сваки 50. 
рачун за 1 динар 

06.12.2019. 

У суботу, 7. децембра, у 9 часова, ПерСу маркети отварају 15. по реду 
продавницу у Зрењанину, на адреси Цара Душана 38. 

Посетиоце очекују бројне акције и попусти, поклон куповине и пакети, као и 

У ДЕЦЕМБРУ ИЗДВАЈАМО: 

На гпдишопј седници Скупштине „ЗРЕПОК“-а, чланпви Удружеоа су тајним изјашоаваоем изабрали нпвпг Председника 
„Зреоанинскпг ппслпвнпг круга“. Највећи брпј гласпва дпбип је Будимир Јпванпвић, кпји је један пд пснивача „ЗРЕПОК“-а, а дужнпст му 

је предап дпсадашои председник Драгпљуб Бјелпглав. 

 

Преглед медијских објава за месец децембар 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c1Mr-qjolvo
https://www.youtube.com/watch?v=c1Mr-qjolvo
https://www.youtube.com/watch?v=mRlC5L6467E
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/persu-marketi-podelili-ogrev-ugrozenim-porodicama-foto/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/persu-marketi-podelili-ogrev-ugrozenim-porodicama-foto/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/da-li-su-cene-nekretnina-u-zrenjaninu-zaista-porasle/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/da-li-su-cene-nekretnina-u-zrenjaninu-zaista-porasle/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-otvara-novi-market-poklon-kupovina-u-vrednosti-od-1-000-dinara-svaki-50-racun-za-1-dinar/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-otvara-novi-market-poklon-kupovina-u-vrednosti-od-1-000-dinara-svaki-50-racun-za-1-dinar/


Портал 
Зрењанински 

ПерСу отвара нови 
маркет у Зрењанину, 
очекују вас бројне акције 
и попусти! 

забава и богат програм за све генерације. Првих десеторо потрошача са 
рачунима преко 2.000 динара добиће поклон куповину у вредности од 1.000 
динара! Сваки 50. рачун је за 1 динар, а за рачуне преко 1.000 динара на 
поклон се добија цегер. 

5. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Будимир Јовановић на 
челу ЗРЕПОК-а у 
наредне две године 

06.12.2019. 

На годишњој седници Скупштине „ЗРЕПОК“-а, чланови Удружења су тајним 
изјашњавањем изабрали новог Председника „Зрењанинског пословног 
круга“. Највећи број гласова добио је Будимир Јовановић, који је један од 
оснивача „ЗРЕПОК“-а, а дужност му је предао досадашњи председник 
Драгољуб Бјелоглав. 

Новоизабрано руководство, осим новог Председника чине Горан 
Ковачевић – актуелни Потпредседник, Драган Видаковић и Драгољуб 
Бјелоглав. 

– Избором новог председника и чланова Извршног одбора „ЗРЕПОК“ 
доказује да га карактеришу основна начела демократије у погледу права 
избора, принципа замењивости и смењивости. Овом одлуком, скупштина 
„ЗРЕПОК“-а жели да покаже и јединство чланства и континуитет у 
деловању без обзира ко води и представља организацију, наводе у овом 
удружењу привредника. 

Портал 
Зрењанински 

Будимир Јовановић нови 
председник удружења 
„Зрењанински пословни 
круг“ 

Портал Спорт 
инфо 

Будимир Јовановић - 
нови председник 
ЗРЕПОК-а 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

Будимир Јовановић нови 
председник 
„Зрењанинског 
пословног круга“ 

6. 

РТВ Сантос 

У улици Цара Душана 
отворен нови ПерСу 
маркет 

09.12.2019. 
Нови ПерСу маркет свечано је отворен у суботу, 7. децембра, у 
Зрењанину, на адреси Цара Душана 38. 

На дан отварања, купце су, поред бројних акцијских снижења, гратис 
рачуна, поклон куповина и пакета, промоција и поклона, дочекали модерно 
уређен ентеријер, љубазни продавци, као и широк асортиман свежих, 
домаћих производа. За добро расположење најмлађих била је задужена 
Вила Четкица. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Нови ПерСу комшија 
стигао у Зрењанин 
(ВИДЕО) 

10.12.2019. 

Портал 
Зрењанински 

Нови ПерСу комшија 
стигао у Зрењанин на 
радост бројних купаца 
(Видео) 

 
 
 
 
 

Телеграф Бизнис 

Уредница Телеграф 
Бизниса је добитница 
престижне награде за 
допринос развоју 
привреде у Србији 

10.12.2019. 

Зрењанинска компанија Млекопродукт се може похвалити да крај године 
завршава потврдом успешног пословања и од стране држаних институција. 
Компанија је добитник признања награде Привредне коморе Србије за 
2019. годину, за остварене резултате током ове пословне године и за 
допринос развоју и унапређењу српске привреде и њеној 

https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/persu-otvara-novi-market-u-zrenjaninu-ocekuju-vas-brojne-akcije-i-popusti/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/persu-otvara-novi-market-u-zrenjaninu-ocekuju-vas-brojne-akcije-i-popusti/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/budimir-jovanovic-je-novi-predsednik-zrepok-a/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/budimir-jovanovic-je-novi-predsednik-zrepok-a/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/budimir-jovanovic-novi-predsednik-udruzenja-zrenjaninski-poslovni-krug/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/budimir-jovanovic-novi-predsednik-udruzenja-zrenjaninski-poslovni-krug/
https://www.sportinfo.rs/2019/12/07/obavestenje-budimir-jovanovic-novi-predsednik-zrepok-a/
https://www.sportinfo.rs/2019/12/07/obavestenje-budimir-jovanovic-novi-predsednik-zrepok-a/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/budimir-jovanovic-novi-predsednik-zrenjaninskog-poslovnog-kruga/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/budimir-jovanovic-novi-predsednik-zrenjaninskog-poslovnog-kruga/
https://www.youtube.com/watch?v=siB85lhoH8E
https://ilovezrenjanin.com/video/novi-persu-komsija-stigao-u-zrenjaninvideo/
https://ilovezrenjanin.com/video/novi-persu-komsija-stigao-u-zrenjaninvideo/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/novi-persu-komsija-stigao-u-zrenjanin-na-radost-brojnih-kupaca-video/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/novi-persu-komsija-stigao-u-zrenjanin-na-radost-brojnih-kupaca-video/
https://biznis.telegraf.rs/info-biz/3130473-urednica-telegraf-biznisa-je-dobitnik-prestizne-nagrade-za-doprinos-razvoju-privrede-u-srbiji


 
 
 
 
7. 

Портал 
Туристички свет 

Додељене плакете и 
повеље најуспешнијима 
у привреди Србије 

препознатљивости у иностранству, чиме је компанија још једном потврдила 
да окупља победнички тим. 

Захваљујући импресивним резултатима током ове године, Млекопродукт је 
данас једна од најбоље рангираних компанија из области млекарске 
индустрије и даље значајан допринос развоју пољопривреде у целини, што 
додатно потврђују и бројна друштвена признања које су компанија добила. 

“У годинама иза нас уложили смо много у подизање квалитета наших 
производа, у понуду смо увели значајне новине, а као компанија чинимо 
све да обезбедимо добре услове за квалитетан рад и развој 
професионалних и личних капацитета запослених. Запослени су нам 
најважнији ресурс, због чега путем анкета меримо њихово задовољство са 
циљем да побољшамо амбијент и услове на радном месту. Награда који 
смо добили представља потврду да смо на правом путу и уједно обавезује 
нас да у будућности остварујемо још боље резултате”, рекао је Андреј 
Беслаћ, директор Млекопродукта. 

На свечаној седници Скупштине Привредне коморе Србије додељено је 
укупно 38 признања – 20 плакета за пословни успех, 16 повеља за 
пословног лидера и две специјалне награде представницима медија за 
допринос информисању јавности о пословању привреде и ПКС. 

Портал 
Економски онлајн 

ПКС - плакете и повеље 
најуспешнијима у 
привреди Србије 

Портал 
Домаћинска кућа 

Награде за најуспешније 

Лист Зрењанин 

ПРИЗНАЊЕ 
ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ 
СРБИЈЕ: 
„Млекопродукту” награда 
за пословни успех 

11.12.2019. 

Портал ЗРклик 

Зрењанинском 
Млекопродукту плакета 
Привредне коморе 
Србије за пословни 
успех 

8. Лист Зрењанин 

Уручене награде 
Регионалне привредне 
коморе нашег округа 

23.12.2019. 

За посебан допринос развоју привреде региона награђени су „Магнус 
интернационал” д.о.о Зрењанин – сектор индустрије, Пољопривредно-
рибарско друштво „Свети Никола” д.о.о Сечањ – сектор пољопривреде и 
АД „ББ Трејд” Житиште. 

9. Лист Зрењанин 

ЗНАЧАЈАН ЈУБИЛЕЈ: 
Четири и по деценије 
Техничког факултета 
„Михајло Пупин” 

23.12.2019. 

Студентском химном „Гаудеамус игитур” почела је данашња академија 
којом је обележено 45 година зрењанинског Техничког факултета „Михајло 
Пупин” Универзитета у Новом Саду. Водитељи свечаности били су 
студенти Уна Марчета и Боривој Новаковић. Гостима се обратила деканка, 
проф. др Драгица Радосав, Снежана Лакичевић, НИС, Будимир Јовановић, 
ЗРЕПОК, Милан Зечар, Друштво инжењера и техничара… Додељене су и 
захвалнице за успешну сарадњу. 

10. КТВ 

Корпа солидарности 
одржана у супермаркету 
ТОТАЛ у Зрењанину 

23.12.2019. 

Компанија Гомекс и представници Ротаракт клуба из Зрењанина и ове 
године организовали су хуманитарну акцију под називом “Корпа 
солидарности”. У питању је акција која се два пута годишње организује 
пред ускршње и божићне празнике, а која има за циљ да заједно са 
потрошачима прикупи што већи број основних животних намирница 

https://www.turistickisvet.com/vesti/razno/dodeljene-plakete-i-povelje-najuspesnijima-u-privredi-srbije.html
https://www.turistickisvet.com/vesti/razno/dodeljene-plakete-i-povelje-najuspesnijima-u-privredi-srbije.html
http://www.ekonomski.net/pks-plakete-i-povelje-najuspesnijima-u-privredi-srbije.html
http://www.ekonomski.net/pks-plakete-i-povelje-najuspesnijima-u-privredi-srbije.html
https://domacinskakuca.rs/2019/12/10/dogadjaji/nagrade-za-najuspesnije/
https://domacinskakuca.rs/2019/12/10/dogadjaji/nagrade-za-najuspesnije/
http://www.listzrenjanin.com/priznanje-privredne-komore-srbije-mlekoproduktu-nagrada-za-poslovni-uspeh/
https://www.zrklik.com/2019/12/zrenjaninskom-mlekoproduktu-plaketa-za-poslovni-uspeh-privredne-komore-srbije/
http://www.listzrenjanin.com/urucene-nagrade-regionalne-privredne-komore-naseg-okruga/
http://www.listzrenjanin.com/znacajan-jubilej-cetiri-i-po-decenije-tehnickog-fakulteta-mihajlo-pupin/
https://www.ktv.rs/2019/12/23/korpa-solidarnosti-odrzana-u-supermarketu-total-u-zrenjaninu/


 

намењених социјално угроженим породицама са великим бројем деце. 

11. Портал ИнфоКГ 

Ротарактовци у маркету 
Гомекс прикупили 
намирнице за угрожене 
породице (ФОТО) 

23.12.2019. 

Ротаракт клуб Крагујевац организовао је акцију “Корпа солидарности” у 
Гомекс маркету, током које су са грађанима добре воље прикупили 
намирнице и средства за хигијену које ће посредством Црвеног крста 
уручити најугроженијим породицама у околини Крагујевца.    

12. Портал 
Зрењанински 

Предузеће „Валор“ шири 
пословање и на подручју 
Суботице 

25.12.2019. 

„Валор“ доо из Зрењанина успешно је завршио аквизицију стоваришта у 
Суботици, које је било у власништву „Еуропа промета 2000“ доо из Бача. 

„Валор“ је овим пословним потезом добио још једну велепродају у 
Суботици и пет малопродајних објеката. У питању су три објекта на терену 
Суботице и по један у Хоргошу и Чантавиру. 

13. Привредна 
комора Србије 

Плакете и повеље 
најуспешнијима у 
привреди Србије 

25.12.2019. 

На свечаној седници Скупштине Привредне коморе Србије одржаној 09. 
децембра 2019. уручене су годишње награде најуспешнијим компанијама и 
појединцима који су ангажовањем и постигнутим резултатима пружили 
снажан допринос јачању српске привреде и њеној препознатљивости у 
иностранству. Међу добитницима признања је и зрењанинска компанија 
Млекопродукт. 

http://www.infokg.rs/info/rotaraktovci-u-marketu-gomex-prikupili-namirnice-za-ugrozene-porodice-foto.html
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/preduzece-valor-siri-poslovanje-i-na-podrucju-subotice/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/preduzece-valor-siri-poslovanje-i-na-podrucju-subotice/
https://www.youtube.com/watch?v=dBLjRW--cQM
https://www.youtube.com/watch?v=dBLjRW--cQM

