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1. 

Портал еКапија 
Фека Аутомотив и 
Гомекс ускоро почињу са 
инвестицијама у Ћуприји 

03.07.2019. 
Турска компанија Фека Аутомотив требало би у наредних десетак дана да 
почне са изградњом фабрике у индустријској зони у Ћуприји, изјавио је 
председник општине Ћуприја Нинослав Ерић. Ерић је најавио да очекује да 
за око два месеца и компанија Гомекс почне изградњу хале за 
дистрибутивни центар у индустријској зони. Портал 

CentralMedia 

04.07.2019. 

2. Портал I love 
Zrenjanin 

Компанија „Гомекс” 
покровитељ 
манифестације 
„Белоцрквански 
карневал” 

05.07.2019. 

Најзначајнија туристичка манифестација општине Бела Црква 
„Белоцрквански карневал”, почела је у понедељак, 24. јуна, свечаним 
отварањем на платоу испред Народне библиотеке и потрајала је све до 
недеље 30. јуна. Традиција ове манифестације је дуга и сваке године 
изнова посетиоци у њој уживају изнова. 

3. Портал ЗРклик 

Компанија Гомекс 
отворила први 
малопродајни објекат у 
Рушњу 

05.07.2019. 

Компанија Гомекс је у петак, 05. јула, отворила први малопродајни објекат 
у Рушњу, насељу у београдској општини Чукарица. Продавница у Рушњу је 
уједно и 174. продавница у нашем ланцу. Мини маркет “Рушањ” налази се 
на адреси улица 13. септембра број 14 и простире се на 177 квадратних 
метара продајног простора. 

4. Лист Зрењанин 

ЗРЕПОК указао на 
одређене недостатке у 
граду и дао могућа 
решења 

09.07.2019. 

Семафори који не раде или нису синхронизовани, гужве око центра града и 
саобраћајни чепови на појединим раскрсницама у поподневном шпицу 
муче возаче у Зрењанину већ месецима. На ове недостатке указали су 
привредници ЗРЕПОК-а (Зрењанински пословни круг), а као један 
проблема навели су и алтернативни пут код моста на сувом. Овај објекат је 
годинама право ругло града, а и опасан је по пролазнике због 
нерегулисаног прелаза, сматрају представници овог Удружења. 

У ЈУЛУ ИЗДВАЈАМО: 

Семафпри кпји не раде или нису синхрпнизпвани, гужве пкп центра града и сапбраћајни чеппви на ппјединим раскрсницама у 
ппппдневнпм шпицу муче впзаче у Зреоанину већ месецима. На пве недпстатке указали су привредници ЗРЕПОК-а (Зреоанински 

ппслпвни круг), а кап један прпблема навели су и алтернативни пут кпд мпста на сувпм. Овај пбјекат је гпдинама правп руглп града, 
а и ппасан је пп прплазнике збпг нерегулисанпг прелаза, сматрају представници пвпг Удружеоа. 

Преглед медијских објава за месец јул 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ekapija.com/news/2559932/feka-automotiv-uskoro-pocinje-izgradnju-fabrike-u-cupriji
https://centralmedia.rs/index.php/2019/07/04/feka-automotiv-i-gomex-uskoro-pocinju-izgradnjom-fabrika-u-cupriji/
https://centralmedia.rs/index.php/2019/07/04/feka-automotiv-i-gomex-uskoro-pocinju-izgradnjom-fabrika-u-cupriji/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/kompanija-gomex-pokrovitelj-manifestacije-belocrkvanski-karneval/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/kompanija-gomex-pokrovitelj-manifestacije-belocrkvanski-karneval/
https://www.zrklik.com/2019/07/kompanija-gomex-otvorila-prvi-maloprodajni-objekat-u-rusnju/
http://www.listzrenjanin.com/zrepok-ukazao-na-odredene-nedostatke-u-gradu-i-dao-moguca-resenja/


5. Портал Житиште 
Онлине 

''Вишња фест'' по 
четврти пут у Банатском 
Вишњићеву 

09.07.2019. 

Вишња фест назив је традиционалне манифестације која је по четврти пут 
одржана у Банатском Вишњићеву у организацији Удружења жена 
"Практична жена". Гости су имали прилику да уживају у различитим 
производима од вишње, а поред гастрономских специјалитета и 
посластица уприличен је и богат културни програм који је помогла Општина 
Житиште и компанија ПерСу. 

6. Блиц 

СА МАКРОНОМ СТИЖУ 
И ПРИВРЕДНИЦИ 
Потенцијали за сарадњу 
већ познати 

10.07.2019. 

Половина француских компанија које послују у Србији, иначе, баве се 
производњом, а постоји значајан број предузећа у области пољопривреде, 
међу њима Сомболед и Млекопродукт, који су присутни у нашој земљи 
годинама. Могућност производње у Србији такође је на агенди, а за 
француске инвеститоре, каже Иванић, све привлачнија је аутомобилска 
индустрија. 

7. 

Портал Суботица 
"Гомекс" отвара нови 
објекат на Радијалцу 

11.07.2019. Компанија Гомекс је отворила  нови малопродајни објекат у Суботици, у 
насељу “Радијалац”. Продавница на Радијалцу је уједно и шеста на 
територији Суботице и 175. продавница у нашем ланцу. Суперета 
“Радијалац” налази се на адреси Шумска 13 – Арсенија Чарнојевића и 
простире се на 337 квадратних метара продајног простора. 

Портал ЗРклик 

Компанија Гомекс 
отворила  нови 
малопродајни објекат у 
Суботици 

12.07.2019. 

8. Портал 
Туристички канал 

„Банатска бајка – лето у 
Градској башти” 

12.07.2019. 

Манифестација „Банатска бајка – лето у Градској башти” одржава се по 
други пут, ове године, у аутентичном и прелепом амбијенту Градске баште 
у Зрењанину. У току лета, до 19. августа, припремљено је 66 различитих 
програма намењених свим генерацијама. Организатори манифестације су 
Културни центар Зрењанин, Туристичка организација града Зрењанина и 
ИП Медиа 023, уз подршку ПерСу-а и под покровитељством града 
Зрењанина. Програм је тематски подељен по данима, од уторка до 
недеље, тако да ће свако пронаћи нешто у чему ће моћи да ужива. 

9. Портал еКапија 

Са Макроном стижу и 
привредници - Шанса за 
извоз у Француску, али и 
земље Магреба 

14.07.2019. 

Подаци кажу и да су Французи у протеклих девет година инвестирали око 
1,5 млрд ЕУР у нашу привреду. Иванић подсећа на две велике 
инвестиционе концесије, у депонију Винча и аеродром "Никола Тесла" у 
Београду. Половина француских компанија које послују у Србији, иначе, 
баве се производњом, а постоји значајан број предузећа у области 
пољопривреде, међу њима Сомболед и Млекопродукт, који су присутни у 
нашој земљи годинама. 

10. Лист Зрењанин 
Министар Кркобабић 
посетио "Агро-Клек" 

15.07.2019. 

Пре годину и по дана смо покренули акцију „500 задруга у 500 села” и 
озбиљан новац већ пласирали у оснивање нових и оснаживање постојећих 
задруга, пре свега земљорадничких – изјавио је, између осталог, Милан 
Кркобабић, министар у влади Србије задужен за регионални развој 

https://zitisteonline.com/test-vesti/1359-visnja-fest-po-cetvrti-put-u-banatskom-visnjicevu
https://zitisteonline.com/test-vesti/1359-visnja-fest-po-cetvrti-put-u-banatskom-visnjicevu
https://www.blic.rs/biznis/vesti/sa-makronom-stizu-i-privrednici-potencijali-za-saradnju-vec-poznati/vc9z2kx
https://www.subotica.com/vesti/gomex-otvara-novi-objekat-na-radijalcu-id35511.html
https://www.zrklik.com/2019/07/kompanija-gomex-je-otvorila-novi-maloprodajni-objekat-u-subotici/
http://www.turistickikanal.net/banatska-bajka-leto-u-gradskoj-basti/
http://www.turistickikanal.net/banatska-bajka-leto-u-gradskoj-basti/
https://www.blic.rs/biznis/vesti/sa-makronom-stizu-i-privrednici-potencijali-za-saradnju-vec-poznati/vc9z2kx
http://www.listzrenjanin.com/ministar-krkobabic-posetio-agro-klek/


приликом посете Земљорадничкој задрузи „Агро-Клек”. У свом обраћању, 
Министар је истакао да је обавештен да су односи ове задруге са 
зрењанинском млекаром „Млекопродукт” су стабилни и коректни. Скупу су 
присуствовали и представници задруге "Мркшићеви салаши". 

11. Портал Градски 
онлајн 

Драган Богојевић за 
ГРАДСКИ: Све је 
спремно за 17. 
Стронгмен Еуро куп, 
чекамо вас 

16.07.2019. 
У Новим Козарцима одржан је 17. Стронгмен Еуро куп. Од самог почетка, 
манифестацију подржавају: Кикиндски млин, НС семе, Дијамант и Фриком. 
Највеће заслуге припадају Граду Кикинди. 

12. Портал I love 
Zrenjanin 

ТРЕЈЛЕР : 
Документарни филм 
"Зрењанин град 
будућности" - линк до 
филма 

17.07.2019. 

Документарни филм „Зрењанин град сутрашњице“ је настао као резултат 
рада на пројекту у оквиру програма „Летње стручне праксе“ који се 
спроводи у сарадњи Техничког факултета „Михајло Пупин“, ЗРЕПОК-а и 
Уније послодаваца Србије – послодавци Зрењанина, уз подршку града 
Зрењанина, а који су реализовали студент четврте године информационих 
технологија на Техничком факултету „Михајло Пупин“, Ђорђе Младеновић 
и компанија Progressive media, чланица Зрењанинског ИКТ кластера. 

13. Портал 
Зрењанински 

ДИЈАМАНТ 
ПРЕПОРУЧУЈЕ: 
Јутроскопски поглед на 
прве зраке сунца 

18.07.2019. 

Ево једног савета како да без икакве тензије, уз омиљени доручак и са 
развученим осмехом започнете свој дан. Било да јутро дочекујете сами или 
у нечијем друштву, пронашли смо блог Јутроскоп на веб страници 
dobrojutro.rs на којој ћете уз прве залогаје и јутарњу кафу пронаћи онај 
јутарњи мир, али и инспирацију за дан који је пред вама. 

14. 

Недељник 

Добро јутро у мисији 
„Доручак се враћа кући“! 

18.07.2019. 
Компанија Дијамант решила је да врати она срећнија јутра. У Београду, 
Новом Саду и Нишу Дијамант девојке су закуцале на врата грађана носећи 
поклон пакете, доручак, баш онакав каквог га се сећамо. 

Портал 
Новосадски 
репортер 

15. Данас 

Дигитализација и женско 
предузетништву у 
фокусу 

19.07.2019. 

Трећи сајам привреде и предузетништва ЗрБизНет биће посвећен 
дигитализацији, дигиталној трансформацији и женском предузетништву, 
најавили су организатори из Уније послодаваца Зрењанина. Сајам се 
одржава од 19. до 21. септембра у Хали „Медисон“. Генерални спонзори 
ЗрБизНет-а су ПерСу, компанија „Дијамант“ и Уникредит банка. 

16. Лист Зрењанин 
Потрошачи мењају 
навике 

19.07.2019. 

Редовни купци „Млекопродуктових” производа приметили су да последњих 
дана у маркетима нема млека у кеси које су, због цене, радије куповали 
него оно у тетрапаку. Међутим, зрењанински произвођач је од 1. јула 
престао да га производи. 

http://gradski.online/dragan-bogojevic-za-gradski-sve-spremno-za-17-strongman-euro-kup-cekamo-vas/
http://gradski.online/dragan-bogojevic-za-gradski-sve-spremno-za-17-strongman-euro-kup-cekamo-vas/
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https://www.nedeljnik.rs/dobro-jutro-u-misiji-dorucak-se-vraca-kuci/
https://www.nsreporter.rs/2019/07/dobro-jutro-u-misiji-dorucak-se-vraca-kuci/
https://www.nsreporter.rs/2019/07/dobro-jutro-u-misiji-dorucak-se-vraca-kuci/
https://www.nsreporter.rs/2019/07/dobro-jutro-u-misiji-dorucak-se-vraca-kuci/
https://www.danas.rs/drustvo/digitalizacija-i-zensko-preduzetnistvu-u-fokusu/
http://www.listzrenjanin.com/potrosaci-menjaju-navike/


 

17. Портал 
Зрењанински 

Одржана Ликовна 
колонија у прелепом 
амбијенту Бање Русанда 

23.07.2019. 

У Бањи „Русанда“ у Меленцима од 15. до 19. јула одржана је прва Ликовна 
колонија коју је селектовао академски сликар Виорел Флора. У предивном 
бањском амбијенту окупили су се сликари различитих уметничких изражаја 
и за четири дана створили су посебна уметничка дела. Спонзори овог 
догађаја, између осталих, били су компаније „Керамика Јовановић“ и „УМ-
ИНГ“. 

18. 

Портал I love 
Zrenjanin 

„ПерСу“ отворио први 
маркет у месту Златица 

30.07.2019. 

Нови ПерСу маркет, 151. по реду, отворен је протеклог викенда у 
насељеном месту Златица. Реч је о малом месту са свега 300 становника, 
удаљеном од Зрењанина 15 километара. Насеље има уређену 
инфраструктуру, добре путеве, парк и бициклистичке стазе. Међутим, оно 
што Златицу издваја од осталих места јесте чињеница да у последње три 
године није постојала ниједна прехрамбена трговина, па су становници 
принуђени да своје куповине обављају у околним местима. 

ПерСу маркети, као друштвено и социјално одговорна компанија, која 
брине о заједницама у којима послује, донели су одлуку да изађу у сусрет 
мештанима Златице и олакшају им свакодневни живот. На овај начин, свих 
300 мештана, моћи ће свакодневно да приуште себи све потребне 
намирнице, а да при том више не троше додатно време и гориво. 

Портал Градски 
онлајн 

СуПер вест: У Златици 
отворен ПерСу маркет, 
прва продавница у селу 
код Зрењанина 

Лист Зрењанин 

ОТВОРЕНА НОВА 
ПРОДАВНИЦА „ПЕРСУ“-
А: Велики асортиман за 
становнике Златице 

РТВ Сантос 

Отворен нови објекат 
Персу маркета у 
Златици 

Портал 
Зрењанински 

Златица после три 
године добила 
продавницу, једину у 
овом насељу! (Фото) 

31.07.2019. 

Портал Житиште 
онлајн 

Златица после три 
године добила 
продавницу, једину у 
овом насељу! (Фото) 

https://www.zrenjaninski.com/kultura/odrzana-likovna-kolonija-u-prelepom-ambijentu-banje-rusanda/
https://www.zrenjaninski.com/kultura/odrzana-likovna-kolonija-u-prelepom-ambijentu-banje-rusanda/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-otvorio-prvi-market-u-mestu-zlatica/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-otvorio-prvi-market-u-mestu-zlatica/
http://gradski.online/super-vest-u-zlatici-otvoren-persu-market-prva-prodavnica-u-selu-kod-zrenjanina/
http://gradski.online/super-vest-u-zlatici-otvoren-persu-market-prva-prodavnica-u-selu-kod-zrenjanina/
http://www.listzrenjanin.com/otvorena-nova-prodavnica-persu-a-veliki-asortiman-za-stanovnike-zlatice/
http://rtvsantos.com/vesti/otvoren-novi-objekat-persu-marketa-u-zlatici/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/zlatica-posle-tri-godine-dobila-prodavnicu-jedinu-u-ovom-naselju-foto/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/zlatica-posle-tri-godine-dobila-prodavnicu-jedinu-u-ovom-naselju-foto/
https://zitisteonline.com/test-vesti/1391-persu-otvorio-prvi-market-u-mestu-zlatica
https://zitisteonline.com/test-vesti/1391-persu-otvorio-prvi-market-u-mestu-zlatica

