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1. Портал 
Зрењанински 

Радно време преко 120 
ПерСу маркета у суботу, 
4. априла 

02.04.2020. 
У суботу, 4. априла, у периоду од 4 до 7 часова, преко 120 ПерСу маркета 
ће отворити своја врата пензионерима, како би могли несметано да обаве 
куповину. 

2. Портал 
Зрењанински 

ГОМЕКС: Ново ванредно 
радно време, 
продавнице не раде 
недељом 

03.04.2020. 
Компанија „Гомекс“ обавештава купце о новим променама у радном 
времену продајних објеката викендом. Промене су у складу са новом 
одлуком Владе Републике Србије. 

3. Портал 
Зрењанински 

ДИЈАМАНТ ХЕРОЈИ: 
Компанија одала 
признање пожртвованим 
радницима 

05.04.2020. 

Компанија „Дијамант“ из Зрењанина одала је признање свим својим 
радницима који и у време ванредног стања пожртвовано раде и доприносе 
томе да се на домаћем тржишту и у овим тренуцима нађе довољно 
основних животних намирница. 

4. 

Портал 
Зрењанински 

ПерСу маркети и 
Домаћи трговачки ланац 
(ДТЛ) донирали 8,5 
милиона динара 08.04.2020. 

ПерСу маркети, заједно са свим осталим чланицама Домаћег трговачког 
ланца (ДТЛ), донирали су 02.04. износ од 8,5 милиона динара, који је 
уплаћен на наменски рачун Владе Републике Србије, за куповину 
неопходне медицинске опреме за борбу против вируса КОВИД-19. 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

Донација ПерСу маркета 
и Домаћег трговачког 
ланца 

5. Портал Градски 
радио Зрењанин 

Промењено ванредно 
радно време ПерСу 
маркета од 09.04. 

08.04.2020. 

 

У складу са новим мерама Владе Републике Србије о ограничењу и 

У АПРИЛУ ИЗДВАЈАМО: 

Чланпви Зреоанинскпг ппслпвнпг круга више пута су се ппјављивали у медијима кпментаришући ппслпваое у време венредне 
ситуације узрпкпване кпрпна вируспм. 

Фирме чланице ппказале су виспк степен друштвене пдгпвпрнпсти и бриге п заппсленима. 

 

 

Преглед медијских објава за месец април 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/radno-vreme-preko-120-persu-marketa-u-subotu-4-aprila/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/radno-vreme-preko-120-persu-marketa-u-subotu-4-aprila/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/gomex-novo-vanredno-radno-vreme-prodavnice-ne-rade-nedeljom/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/gomex-novo-vanredno-radno-vreme-prodavnice-ne-rade-nedeljom/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/dijamant-heroji-kompanija-odala-priznanje-pozrtvovanim-radnicima/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/dijamant-heroji-kompanija-odala-priznanje-pozrtvovanim-radnicima/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/persu-marketi-i-domaci-trgovacki-lanac-dtl-donirali-85-miliona-dinara/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/persu-marketi-i-domaci-trgovacki-lanac-dtl-donirali-85-miliona-dinara/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/donacija-persu-marketa-i-domaceg-trgovackog-lanca/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/donacija-persu-marketa-i-domaceg-trgovackog-lanca/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/promenjeno-vanredno-radno-vreme-persu-marketa-od-09-04/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/promenjeno-vanredno-radno-vreme-persu-marketa-od-09-04/


РТВ Сантос 

Промењено ванредно 
радно време ПерСу 
маркета од 09. априла 

забрани кретања лица на територији Републике Србије, од четвртка 
09.04.2020. године, ПерСу маркети раде измењеним режимом. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Ново радно време 
ПерСу маркета 

09.04.2020. 

6. Подкаст Ја, 
предузетник 

Трећа конференција 
"Изазови за лидере у 
кризним ситуацијама" - 
Дарко Будеч и Горан 
Ковачевић 

09.04.2020. 

Трећа по реду онлине конференција "Изазови за лидере у кризним 
ситуацијама". Гости конференције Дарко Будеч, оснивач и председник 
компаније Buck и Горан Ковачевић, оснивач и директор компаније Гомекс, 
модератор Ђорђе Петровић, оснивач и директор Цомпаниес Цоннецтед, 
аутор серијала "Ја, Предузетник". 

7. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Измењено радно време 
радњи Гомекс – за 
пензионере у петак од 4 
до 7 часова 09.04.2020. Радно време за суграђане старије од 65 година је у петак од 4 до 7 часова 

ујутро. 

КТВ 

Обавештење о радном 
времену свих продајних 
објеката Гомекс-а 

8. Портал I love 
Zrenjanin 

Упознајте хероје 
компаније Млекопродукт 

13.04.2020. 

Компанија „Млекопродукт“ ових дана промовише нови корпоративни видео 
у оквиру ког исказују велику захвалност својим радницима који раде у три 
смене како би у доба пандемије рафови у продавницама били пуни са 
циљем да свим њиховим потрошачима производи буду доступни. 

9. Портал 
Зрењанински 

„Гомекс“ обавештава 
јавност о новим 
променама радног 
времена 

13.04.2020. 

С обзиром на то да још увек нема информација из Владе Републике Србије 
о радном времену у току ове недеље, компанија „Гомекс“ је у циљу 
редовног снабдевања становништва пред ускршње празнике, донела 
одлуку да радно време свих њених објеката буде од понедељка до среде 
од 7 до 16.30 часова. 

10. РТВ Сантос 

Будимир Јовановић: 
Очекује нас највећа 
економска криза од 
Велике депресије 

14.04.2020. 

Влада Републике Србије усвојила је три уредбе којима се прецизира 
правни оквир о томе ко ће моћи да користи државну помоћ из пакета 
економских мера. Овај пакет износи 608,3 милијарде динара, односно 5,1 
милијарду евра, рекао је министар финансија Србије Синиша Мали. Какво 
је стање у зрењанинској привреди и јесу ли донете мере адекватне, 
разговарали смо са Будимиром Јовановићем, председником 
“Зрењанинског пословног круга”. 

http://rtvsantos.com/vesti/promenjeno-vanredno-radno-vreme-persu-marketa-od-09-aprila/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/radno-vreme-persu-marketa-od-6-do-1630-casova/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/radno-vreme-persu-marketa-od-6-do-1630-casova/
https://www.youtube.com/watch?v=mCI8aPk45Pc
https://www.youtube.com/watch?v=mCI8aPk45Pc
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/promenjeno-radno-vreme-gomex-ovih-objekata-za-penzionere-u-petak-od-4-h-do-7-h/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/promenjeno-radno-vreme-gomex-ovih-objekata-za-penzionere-u-petak-od-4-h-do-7-h/
https://www.ktv.rs/2020/04/09/obavestenje-o-radnom-vremenu-svih-prodajnih-objekata-gomex-a/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/mlekoprodukt/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/mlekoprodukt/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/gomex-obavestava-javnost-o-novim-promenama-radnog-vremena/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/gomex-obavestava-javnost-o-novim-promenama-radnog-vremena/
https://www.youtube.com/watch?v=BeZDA4kvTyQ&feature=emb_title


11. 

Лист Зрењанин 
ГОМЕКС: Радно време 
продавница 

14.04.2020. Гомекс трговине ће и даље петком, у јутарњим сатима, бити отворене за 
пензионере, саопштено је данас из ове компаније. 

Портал 
Зрењанински 

Гомекс трговине и даље 
петком ујутру отворене 
за пензионере 

12. 

Лист Зрењанин 
„ПЕРСУ МАРКЕТИ“: 
Измењено радно време 

15.04.2020. 
У складу са новим мерама Владе Републике Србије о ограничењу и 
забрани кретања лица на територији Републике Србије, од среде 
15.04.2020. године, ПерСу маркети раде измењеним режимом. 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

Промењено ванредно 
радно време ПерСу 
маркета 

13. Лист Зрењанин 

Борислав Умићевић 
коментарише мере 
Владе Србије за 
подршку привреди 

16.04.2020. 

У овом тренутку је немогуће сагледати све последице које ће на економију 
и друштвени живот оставити пандемија корона вируса. Када ово велико 
зло прође, анализираћемо шта се догодило, да ли је могло другачије да се 
поступи, какве су и колико далекосежне стварне последице. Сада је 
најважније да из ове битке која је у пуном јеку изађемо са што мање 
губитака и са што је могуће мањим последицама – сматра Борислав 
Умићевић, власник и директор компаније „УМ-ИНГ” (Умићевић 
инжењеринг). 

14. Портал ЗРклик 

Радно време Гомекс-
ових малородајних 
објеката до даљњег 

17.04.2020. 

“У Гомекс-у се снабдевање малопродајних објеката врши и даље на 
уобичајени начин и нема изражених несташица производа. Подседамо све 
грађане да се придржавају мера прописаних од стране надлежних органа, 
као и да приликом посета продавницама поштују прописану дистанцу од 2м 
између потрошача и да у приликом куповине користе било какву заштиту за 
лице, првенствено ради њихове сигурности у затвореном простору”, 
наводи се у саопштењу компаније Гомекс. 

15. Портал 
Зрењанински 

Компанија „Дијамант“ 
прилагодила свој 
логотип актуелној 
ситуацији 

20.04.2020. 
Компанија „Дијамант“ из Зрењанина прилагодила је свој логотип актуелној 
ситуацији у земљи и свету изазваној пандемијом коронавируса. 

http://www.listzrenjanin.com/gomeks-radno-vreme-prodavnica/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/gomex-trgovine-i-dalje-petkom-ujutru-otvorene-za-penzionere/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/gomex-trgovine-i-dalje-petkom-ujutru-otvorene-za-penzionere/
http://www.listzrenjanin.com/persu-marketi-izmenjeno-radno-vreme/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/promenjeno-vanredno-radno-vreme-persu-marketa/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/promenjeno-vanredno-radno-vreme-persu-marketa/
http://www.listzrenjanin.com/borislav-umicevic-komentarise-mere-vlade-srbije-za-podrsku-privredi/
https://www.zrklik.com/2020/04/radno-vreme-gomex-ovih-malorodajnih-objekata-do-daljnjeg/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/kompanija-dijamant-prilagodila-svoj-logotip-aktuelnoj-situaciji/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/kompanija-dijamant-prilagodila-svoj-logotip-aktuelnoj-situaciji/


16. 

РТВ Сантос 
Персу комшија стигао у 
Нову Пазову 

21.04.2020. 

Од четвртка 16. априла, нови ПерСу комшија на услузи је суграђанима 
Нове Пазове, на адреси Кнеза Михаила 30. И у овом ПерСу маркету 
предузете су све неопходне мере предострожности у циљу заштите 
здравља наших запослених и потрошача. 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

Отворен нови ПерСу 
маркет у Новој Пазови 

17. 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

Промењено ванредно 
радно време ПерСу 
маркета од 21.04. 

21.04.2020. 
У складу са новим мерама Владе Републике Србије о ограничењу и 
забрани кретања лица на територији Републике Србије, од уторка 
21.04.2020. године, ПерСу маркети раде измењеним режимом. 

Портал 
Зрењанински 

Продужено радно време 
ПерСу маркета, у петак 
термин за пензионере 

18. РТВ 
Опоравак привреде у 
Зрењанину 

22.04.2020. 
Председник ЗРЕПОК-а Будимир Јовановић и директор РПК Зрењанин 
Предраг Станков дали су своје мишљење о опоравку привреде од 
последица кризе изазване корона вирусом. 

19. 

РТВ Сантос 

Промене у радном 
времену продавница 
компаније Гомекс 

22.04.2020. Гомекс трговине ће од четвртка, 23. априла, радити сат времена дуже, 
саопштено је данас из ове зрењанинске компаније. 

Портал 
Зрењанински 

Гомекс трговине ће од 
сутра радити сат 
времена дуже 

20. Лист Зрењанин 
Млекопродукт снимио 
корпоративни видео 

23.04.2020. 

Тим на који смо више него икада поносни зато што је у новонасталој 
ситуацији показао шта значи солидарност, залагање и посвећеност. Чине 
га људи који свакодневно улажу велики труд и рад како би производња 
била редовна и несметана, пуним капацитетом и да би се тржиште 
снабдело прехрамбеним производима, што је наша основна мисија. 

21. Лист Зрењанин 

Дарко Бјелоглав, 
директор „ББ ТРЕЈДА”, о 
раду у ванредним 
околностима 

23.04.2020. 

Ситуација која је извазвана пандемијом корона вируса унела је велике 
промене и у начин пословања Компаније „ББ Трејд”, а донекле је 
променила и слику будућности. Према речима Дарка Бјелоглава, 
директора „ББ Трејда”, све је могуће, а успешност опстанка бизниса 

http://rtvsantos.com/vesti/persu-komsija-stigao-u-novu-pazovu/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/otvoren-novi-persu-market-u-novoj-pazovi/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/otvoren-novi-persu-market-u-novoj-pazovi/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/promenjeno-vanredno-radno-vreme-persu-marketa-od-21-04/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/promenjeno-vanredno-radno-vreme-persu-marketa-od-21-04/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/produzeno-radno-vreme-persu-marketa-u-petak-termin-za-penzionere/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/produzeno-radno-vreme-persu-marketa-u-petak-termin-za-penzionere/
https://www.youtube.com/watch?v=Iw0qG_9Tf8U
http://rtvsantos.com/vesti/promene-u-radnom-vremenu-prodavnica-kompanije-gomex/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/gomex-trgovine-ce-od-sutra-raditi-sat-vremena-duze/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/gomex-trgovine-ce-od-sutra-raditi-sat-vremena-duze/
http://www.listzrenjanin.com/mlekoprodukt-snimio-korporativni-video/
http://www.listzrenjanin.com/darko-bjeloglav-direktor-bb-trejda-o-radu-u-vanrednim-okolnostima/


 

директно је пропорционална брзом прихватању нових трендова у 
пословању. 

22. Портал ЗРклик 

Компанија Гомекс 
отворила још један 
малопродајни објекат 

23.04.2020. Од среде, 22. априла, почео је са радом нови Гомекс-ов објекат у насељу 
Рибаре, месту надомак Јагодине, на адреси Цара Душана 139а. 

23. 

РТВ Сантос 
Дежурни ПерСу маркети 
24. априла 

23.04.2020. 
У петак 24. априла у периоду од 04 до 07h, врата свих ПерСу маркета биће 
отворена за суграђане старије од 65 година, како би могли несметано да 
обаве своју куповину. 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

Сви ПерСу маркети 
дежурају за старије 
суграђане у петак 24.04. 

Портал 
Зрењанински 

Сви ПерСу маркети 
дежурају за старије 
суграђане у петак, 24. 
априла 

24. 

Лист Зрењанин 

„ПЕРСУ МАРКЕТИ“: 
Промењено радно време 
продавница 

27.04.2020. 
У складу са новим мерама Владе Републике Србије о ограничењу и 
забрани кретања лица на територији Републике Србије, ПерСу маркети 
раде измењеним режимом. 

РТВ Сантос 

Промењено ванредно 
радно време ПерСу 
маркета од 27. априла 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

Промењено ванредно 
радно време ПерСу 
маркета од 27. априла 

25. Портал ЗРклик 

Отворен још један 
малопродајни објекат 
компаније Гомекс 

28.04.2020. 

Лучани су 28. априла добили нови Гомекс-ов објекат на адреси Доситејева 
1, поред техничког прегледа “Интертранс”. Нови маркет простире се на 
преко 280 квадратних метара, има 2 касе, 12 новозапослених радника и 
широк асортиман производа. 
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