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1 
Портал 
Виртуелни 
инкубатор 

Са предузетничким 
духом се родиш 

09.01.2019. 

Да најгора времена могу да буду изазов, али и велика шанса, показује 
предузетничка прича Драгана Видаковића, кога Зрењанинци идентификују 
са трговинским ланцем „Импел“ а Драган је власник и сувласник укупно 9 
предузећа са око 180 запослених. 
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Портал 
Виртуелни 
инкубатор 

Изложба радова 
ствараних у оквиру 
ликовних колонија 
компаније Ум - Инг 

14.01.2019. 
Ликовна колонија “УМ-ИНГ” основана је 2014. године на иницијативу 
зрењанинског сликара Славка Концулова а уз подршку Флоре Виорела, 
Рудолфа Бркића, Марјана Бароша и Александра Качара. Ова група  
уметника чини и окосницу колоније која је ове године одржана  пети пут. До 
сада је у колонији учествовало око 25 сликара из Зрењанина, општине 
Нова Црња, Банатског Новог Села, Руме, Новог Сада и Београда и за то 
време настало је око 50 радова. Мотив оснивача колоније је скромни 
допринос културном животу нашег града, а жеља  је да се средства од 
продаје слика искористе у хуманитарне сврхе. 

Портал З1инфо 

Изложба ликовне 
колоније и хуманитарна 
аукција 15.01.2019. 

Портал ЗРклик 

Изложба ликовне 
колоније "Ум - Инг" и 
хуманитарна аукција 
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Портал ЗРклик 
Компанија Гомекс 
донирала медицинску 
опрему у вредности од 
милион динара 

16.01.2019. 

Компанија ГОМЕКС донирала је Институту за неонатологију у Београду 
медицинску опрему у вредности од милион динара. У питању је апарат 
Оптифоњ који служи за респираторну потпору код новорођенчади. Припада 
групи апарата неинвазивне респираторне потпоре и примењује се за 
оксигенотерапију применом Хигх Флоњ назалних канила. 

Портал Ilovezr 

Компанија „Гомекс“ 
донирала милион 
динара Институту за 
неонатологију 

У ЈАНУАРУ ИЗДВАЈАМО: 

Чланпви Зреоанинскпг ппслпвнпг круга (ЗРЕПОК) прпславили су девет гпдина пд птвараоа канцеларије удружеоа и званичнпг 
ппчетка рада. Тим ппвпдпм, данас је уприличен свечани кпктел у малпј сали Хптела „Впјвпдина“, кпјем су присуствпвали градски 

челници, пдбпрници у Скупштини града, директпри устанпва и предузећа, сарадници и пријатељи чланпва ЗРЕПОК-а, представници 
медија. Гпсти су се уппзнали са пствареним резултатима у прптеклпј гпдини, чули су план активнпсти за 2019, а представљен је и 

нпви члан кпји се у децембру прпшле гпдине прикључип пвпм удружеоу – Владимир Милпвић, генерални директпр Уљаре „Дијамант“. 
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https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/preduzetnicke-price/sa-preduzetnickim-duhom-se-rodis
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/preduzetnicke-price/sa-preduzetnickim-duhom-se-rodis
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/preduzetnicke-price/sa-preduzetnickim-duhom-se-rodis
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/izlozba-radova-stvaranih-u-okviru-likovnih-kolonija-kompanije-um-ing
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/izlozba-radova-stvaranih-u-okviru-likovnih-kolonija-kompanije-um-ing
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/izlozba-radova-stvaranih-u-okviru-likovnih-kolonija-kompanije-um-ing
https://z1info.rs/izlozba-likovne-kolonije-i-humanitarna-aukcija/
https://www.zrklik.com/2019/01/izlozba-likovne-kolonije-um-ing-i-humanitarna-aukcija/
https://www.zrklik.com/2019/01/kompanija-gomex-donirala-medicinsku-opremu-u-vrednosti-od-milion-dinara/
https://ilovezrenjanin.com/gomex/kompanija-gomex-donirala-milion-dinara-institutu-za-neonatologiju/
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Портал Ilovezr 

Још један ПерСу 
комшија стиже у 
Зрењанин 

16.01.2019. 
Посетиоце очекује велика забава и богат програм за све генерације. Само 
на дан отварања, сваки 50. рачун је за 1 динар, док свака куповина преко 
1.000 динара добија на поклон ПерСу поклон пакет. 

Портал 
Зрењанински 

Још један ПерСу 
комшија стиже у 
Зрењанин, сваки 
педесети рачун за 1 
динар! 

5 Портал 
Зрењанински 

Кошаркашки клуб Свети 
Ђорђе из Житишта 
остварио историјски 
успех! 

17.01.2019. 

Историјски успех остварио је Кошаркашки клуб Свети Ђорђе из Житишта. 
Житиштани су се пласирали у завршницу Купа „Радивоја Кораћа“, која ће 
се играти у Нишу  од 14. до 17. фебруара. – Пресрећан сам као и сви из 
клуба и житељи Житишта. Посебно што смо велики успех остварили са 
играчким кадром који је поникао у овом делу Баната. Све се поклопило на 
најбољи начин, талентовани играчи и одлични тренер. Ту је и агилна 
управа, бивши играчи који безрезервно подржавају клуб. Није изостала ни 
подршка спонзора, компаније „Валор“ и Стеве Кочалке. А сада сви желе да 
нам на жребању, које ће бити 31. јануара у Београду, за противника буду 
одређени Партизан или Црвена звезда – каже Каран. 

6 Портал ЗРклик 

Две нове карике у 
трговачком ланцу 
компаније Гомекс 

18.01.2019. 

Трговачки ланац компаније ГОМЕКС богатији је од петка, 18. децембра за 
две нове карике. Малопродајни објекти отворени су тог дана у Младеновцу 
и у Орловату, тако да сад систем компаније Гомекс има укупно 163 
малопродајна објекта. 

7 Портал Вести 

Економско - трговинска 
школа Кула део пројекта 
"Млади посластичар" 

18.01.2019. 

Економско-трговинска школа  из Куле укључила се у пројекат Компаније 
„Дијамант“ из Зрењанина „Млади посластичар“. Наиме, Компанија Дијамант 
се потрудила да један од најслађих заната остане у рукама младих и 
перспективних људи. Управо зато, већ другу годину заредом организује 
пројекат „Млади посластичар“ у сарадњи са познатим посластичарем 
Здравком Гавриловићем, чији су циљеви едукација и мотивација будућих 
младих посластичара који треба да постану врхунски мајстори у свом 
занату. 

8 

Портал Ilovezr 

Изложба слика и 
хуманитарна аукција у 
Културном центру 

18.01.2019. 

 

Овог петка зрењанинска публика имаће прилике да присуствује отварању 
изложбе слика са ликовне колоније „УМ-ИНГ”, која ће се одржати у 
изложбеном салону Културног центра. Отварање прве продајне изложбе Лист Зрењанин 

Ликовна колонија „УМ-
ИНГ” приређује изложбу 
слика и аукцију у 

https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/jos-jedan-persu-komsija-stize-u-zrenjanin/
https://www.zrenjaninski.com/marketing/jos-jedan-persu-komsija-stize-u-zrenjanin-svaki-pedeseti-racun-za-1-dinar/
https://www.zrenjaninski.com/marketing/jos-jedan-persu-komsija-stize-u-zrenjanin-svaki-pedeseti-racun-za-1-dinar/
https://www.zrenjaninski.com/sport/kosarkaski-klub-sveti-djordje-iz-zitista-ostvario-istorijski-uspeh/
https://www.zrenjaninski.com/sport/kosarkaski-klub-sveti-djordje-iz-zitista-ostvario-istorijski-uspeh/
https://www.zrklik.com/2019/01/dve-nove-karike-u-trgovackom-lancu-kompanije-gomex/
https://www.vesti.rs/Zrenjanin/Ekonomsko-trgovinska-skola-ula-deo-projekta-Mladi-poslasticar.html
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/izlozba-slika-i-humanitarna-aukcija-u-kulturnom-centru/
http://www.listzrenjanin.com/likovna-kolonija-um-ing-prireduje-izlozbu-slika-i-aukciju-u-kulturnom-centru/


Културном центру заказано је за 18 часова, а представиће 40 радова досадашњих учесника. 

Ова поставка биће отворена недељу дана, односно до петка, 25. јануара. 
Завршног дана изложбе одржаће се аукција, такође у изложбеном салону 
Културног центра са почетком у 18 часова. Посетиоци ће моћи да купе 
слике, а сав приход намењен је Општој болници „Ђорђе Јоановић”. 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

Отворена изложба 
радова са ликовне 
колоније УМ – ИНГ 

19.01.2019. 

Портал 
Зрењанински 

Отворена изложба слика 
насталих у оквиру 
ликовне колоније „УМ-
Инг“ 

9 Портал Ilovezr 

Супер беба: ПерСу 
маркети дарују сваку 
новорођену бебу својих 
запослених 

19.01.2019. 

Одлуком руководства ПерСу маркета сви запослени који постану 
родитељи, почев од јануара месеца ове године, добиће финансијску 
подршку у износу од 30.000 динара, као и поклон пакет у коме се налазе 
производи намењени новорођеним члановима ПерСу заједнице. 

10 Портал Ilovezr 

Отворени нови Гомекс 
минимаркети у Орловату 
и Младеновцу 

20.01.2019. 

Трговачки ланац компаније Гомекс богатији је од петка, 18. децембра, за 
два нова објекта. Малопродајни објекти отворени су у Орловату и 
Младеновцу, послују у форми минимаркета и располажу са 160 квадрата 
продајног простора. 
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Портал ТиМП 

ПерСу отворио нови 
маркет у Зрењанину 

21.01.2019. 
Трговински ланац ПерСу је у суботу, 19. јануара, отворио свој четрнаести 
маркет у Зрењанину. 

РТВ Сантос  

Отварање новог ПерСу 
објекта 

12 РТВ Сантос 

Изложба слика 
компаније „Ум – Инг“ 21.01.2019. 

Овог петка зрењанинска публика имаће прилике да присуствује отварању 
изложбе слика са ликовне колоније „УМ-ИНГ”, која ће се одржати у 
изложбеном салону Културног центра. 

13 Портал Ilovezr 

Обележено девет година 
пословног удружења 
ЗРЕПОК 

 
 
 
 

Чланови Зрењанинског пословног круга (ЗРЕПОК) прославили су девет 
година од отварања канцеларије удружења и званичног почетка рада. Тим 
поводом, данас је уприличен свечани коктел у малој сали Хотела 
„Војводина“, којем су присуствовали градски челници, одборници у 

http://www.gradskiradiozrenjanin.com/otvorena-izlozba-radova-sa-likovne-kolonije-um-ing/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/otvorena-izlozba-radova-sa-likovne-kolonije-um-ing/
https://www.zrenjaninski.com/kultura/otvorena-izlozba-slika-nastalih-u-okviru-likovne-kolonije-um-ing/
https://www.zrenjaninski.com/kultura/otvorena-izlozba-slika-nastalih-u-okviru-likovne-kolonije-um-ing/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/super-beba-persu-marketi-daruju-svaku-novorodjenu-bebu-svojih-zaposlenih/
https://ilovezrenjanin.com/gomex/otvoreni-novi-gomex-minimarketi-u-orlovatu-i-mladenovcu/
http://timp.rs/novi-persu-market-u-zrenjaninu/
https://www.youtube.com/watch?v=5cxWvUbVKME
https://www.youtube.com/watch?v=XPHw8OOkFqA
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/obelezeno-devet-godina-poslovnog-udruzenja-zrepok/


Портал 
Зрењанински 

Зрењанински пословни 
круг обележио девет 
година рада 

 
 
 
 
21.01.2019. 

Скупштини града, директори установа и предузећа, сарадници и пријатељи 
чланова ЗРЕПОК-а, представници медија. Гости су се упознали са 
оствареним резултатима у протеклој години, чули су план активности за 
2019, а представљен је и нови члан који се у децембру прошле године 
прикључио овом удружењу – Владимир Миловић, генерални директор 
Уљаре „Дијамант“. 

– Част ми је што сам овде са вама и што је „Дијамант“ у кругу успешних 
фирми. Увек сам имао утисак да наша фирма није довољно укључена у 
привреду и ту грешку желим да исправим у име својих претходника и да се 
више укључимо у рад ЗРЕПОК-а, те да помогнемо даљи развој привреде у 
овом граду – рекао је Владимир Миловић. – С обзиром да сте сви сведоци 
кризе кроз коју је Уљара прошла почетком 2017. године, данас могу да 
кажем да је једна од најуспешнијих компанија у Србији. Циљ нам је да 
будемо локално оријентисани и помогнемо мањим компанијама да се 
развијају. Надам се да ћемо то поверење оправдати. 

Чланови ЗРЕПОК-а од почетка окупљају појединце који деле заједничко 
уверење – да Град Зрењанин само удруженим напорима истакнутих људи 
може постати пожељно место за живот и рад. Том приликом Скупштина 
ЗРЕПОК-а установила је признање „Повеља пријатељства“, које додељује 
сваке године успешним и угледним појединцима у нашој средини. Ове 
године заслужио ју је Ђура Ђукић, који 40 година ради као новинар и 
дописник листа „Политика“. Осим извештавања о актуелностима, често 
пише о занемареним политичким и друштвеним темама, показујући висок 
ниво професионализма. Повељу му је уручио Жељко Исаков, члан 
удружења. 

Лист Зрењанин 

ЗРЕПОК ОБЕЛЕЖИО 
ДЕВЕТ ГОДИНА 
УСПЕШНОГ РАДА: 
Богатији за новог члана 
и пријатеља удружења 

Портал 
Спортинфо 

ЗРЕПОК у славу 
пријатељства 

РТВ Сантос 

Свечаним коктелом 
обележено девет година 
постојања ЗРЕПОК-а 

КТВ 

У малој Сали хотела 
Војводина, свечаним 
коктелом Зрењанински 
пословни круг обележио 
је 9 година од отварања 
канцеларије Удружења и 
званичног почетка рада 

14 Лист Зрењанин 

Дарко Бјелоглав - 22 
године рада и 
пословања у трговини 

24.01.2019. 

Давне 1997. године, брат и ја смо, као врло млади предузетници, започели 
трогвачки посао отварањем једог киоска у нашем родном месту и то у 
поџакупу. Од тада па до данас, интензивно се бавимо развојем 
малопродајне мреже, а тренутно трговачку делатност обављамо на 
територији Баната и Бачке – каже Дарко Бјелоглав, директор и сувласник – 
уз брата Драгољуба – „ПерСу маркета”, на почетку разговора поводом 22 
године привредне активности. 

15 Лист Зрењанин 
Пливање за часни крст у 
Житишту 

24.01.2019. 

И православни житељи Општине Житиште су у суботу, 19. јануара, 
прославили Богојављење, а за Часни крст пливало се на Бегеју, на месту 
где се налазио железнички мост. Овај стари обичај обновљен је у Србији 
пре више од деценије и по, а Житиштани су га организовали по четврти 
пут. При организацији пливања за часни крст организаторима су помогли 
Туристичка организација Општине Житиште, рибњак „Двор” из Банатског 

https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/zrenjaninski-poslovni-krug-obelezio-devet-godina-rada/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/zrenjaninski-poslovni-krug-obelezio-devet-godina-rada/
http://www.listzrenjanin.com/zrepok-obelezio-devet-godina-uspesnog-rada-bogatiji-za-novog-clana-i-prijatelja-udruzenja/
https://www.sportinfo.rs/2019/01/21/zrepok-u-slavu-prijateljstva/
https://www.sportinfo.rs/2019/01/21/zrepok-u-slavu-prijateljstva/
http://rtvsantos.com/vesti/svecanim-koktelom-obelezeno-devet-godina-postojanja-zrepok-a/
http://www.ktv.rs/2019/01/21/u-maloj-sali-hotela-vojvodina-svecanim-koktelom-zrenjaninski-poslovni-krug-obelezio-je-9-godina-od-otvaranja-kancelarije-udruzenja-i-zvanicnog-pocetka-rada/
http://www.listzrenjanin.com/darko-bjeloglav-22-godine-rada-i-poslovanja-u-trgovini/
http://www.listzrenjanin.com/plivanje-za-casni-krst-u-zitistu-2/


 

Двора, ресторан „Мит и трејд” из Житиште, трговина „Валор”, Дом здравља 
Житиште и Полицијска станица Житиште. 

16 РТВ Сантос 
Драган Видаковић – 
Светосавље 

25.01.2019. 
Члан ЗРЕПОК-а Драган Видаковић гостовао је на телевизији Сантос. Овом 
приликом најавио је одржавање традиционалног Светосавског бала, којем 
су присуствовали поједини чланови ЗРЕПОК- а. 

17 

Лист Зрењанин 

ОДРЖАНА АУКЦИЈА 
УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ 
„УМ-ИНГ“: Сакупљено 
више од 600.000 динара 
за Одељење 
неонатологије 

26.01.2019. 

Синоћ је у изложбеном салону Културног центра хуманитарном аукцијом 
завршена изложба уметничке колоније коју је организовала компанија „Ум-
инг“. Успешно су продате све слике, тачније 43 уметничка дела, махом 
зрењанинских аутора. Сакупљено је 605.000 динара који ће бити 
преусмерени Одељењу за неонатологију Опште болнице ,,Ђорђе 
Јоановић“. Аукцији се одазвао велик број привредника, послодаваца и 
грађана. Портал Ilovezr 

Успешна аукција слика – 
605.000 динара за 
набавку потребног 
апарата за Одељење 
неонатологије 
зрењанинске болнице 

18 
Портал 
Виртуелни 
инкубатор 

За најмлађе зрењанинце 
више од пола милиона 
динара 

28.01.2019. 

Све је почело октобра месеца на петој сликарској колонији коју организује 
зрењанинско предузеће УМ ИНГ, односно њен власник и директор, угледни 
привредник Борислав Умићевић. За само неколико минута договорено је 
да се од радова насталих у петходне четири године, али и од радова који 
су управо настајали у петој сликарској колонији, направи изложба а да се 
након изложбе организује и аукција на којој би слике биле продате. 

https://www.youtube.com/watch?v=yhRiuKUcf-M
http://www.listzrenjanin.com/odrzana-aukcija-umetnicke-kolonije-um-ing-sakupljeno-vise-od-600-000-dinara-za-odeljenje-neonatologije/
https://ilovezrenjanin.com/kultura/uspesna-aukcija-slika-605-000-dinara-za-nabavku-potrebnog-aparata-za-odeljenje-neonatologije-zrenjaninske-bolnice/
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/za-najmladje-zrenjanince-vise-od-pola-miliona-dinara
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/za-najmladje-zrenjanince-vise-od-pola-miliona-dinara
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/za-najmladje-zrenjanince-vise-od-pola-miliona-dinara

