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1. Портал I love 
Zrenjanin 

Грађани истрајни у 
захтеву – протести „Стоп 
кафилерији“ пети пут 
узастопно (ВИДЕО) 

01.08.2020. 

Током прошле недеље огласили и представници ЗРЕПОК-а који су упутили 
подршку УГ „Стоп кафилерији“ у настојањима да се овај дугогодишњи 
проблем реши. Јавности су се обратили Будимир Јовановић председник 
ЗРЕПОК-а и Тијана Шијаковић испред УГ „Стоп кафилерији“. Јовановић је 
подсетио на неколико састанака ЗРЕПОК-а и „Прекона“ током којих је 
обећано да ће у одговарајућу опрему бити уложено 600 хиљада евра, 
међутим ни после 2 године проблем није решен. 

2. Лист Зрењанин 

Пети протест грађана 
Зрењанина против 
"Прекона" био је 
најмасовнији до сада 

06.08.2020. 

Поново су грађани бацали смеће, отпатке од воћа и качили нове, 
ефектније пароле на којима је писало: „Хоћемо чист ваздух за сву нашу 
децу”, „Ако субјективно смрди, објективно нам је доста” и „Инспектори, када 
ћете учинити нешто”. Овога пута аутомобилима се прикључило и десетак 
мотоциклиста. У протестној колони су били и некадашњи председник 
ЗРЕПОК-а Драган Видаковић и политичар Данијел Радић. 

3. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Малопродајни објекат 
Гомекс „Граднулица“ 
поново ради 

06.08.2020. 

Компанија “Гомекс” обавестила је купце да је у четвртак, 6. августа, поново 
почео са радом малопродајни објекат “Граднулица“. 

У продавници на адреси Цара Душана 105, у Зрењанину, потрошачи ће, 
као и до сада, бити у прилици да уживају у разноликој понуди и новом 
визуелном идентитету. У овом, као и у осталим објектима, примењују се и 
спроводе све мере у складу са препорукама Владе Републике Србије. 
Реновирање и санација након пожара извршени су у рекордно кратком 
временском периоду. 

На дан отварања продавнице, компанија ГОМЕКС је обрадовала 
потрошаче бројним акцијама, великим бројем поклона, као и модерно 
уређеним ентеријером, љубазним продавцима и широким асортиманом 
свежег воћа и поврћа. 

Портал 
3рењанински 

“Гомекс” у насељу 
Граднулица поново 
почиње са радом (Фото) 

РТВ Сантос 

Поново почео са радом 
малопродајни објекат 
“Граднулица“ 

У АВГУСТУ ИЗДВАЈАМО: 

 

Представници ЗРЕПОК-а су упутили ппдршку УГ „Стпп кафилерији“ у настпјаоима да се дугпгпдишои прпблем зреоанинаца реши. 

 

Кпмпанија Гпмекс у августу је птвприла више малппрпдајних пбјеката, а ппнпвп је ппчеп са радпм и пбјекат у насељу Граднулица. 

 

Преглед медијских објава за месец август 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/gradjani-istrajni-u-zahtevu-protesti-stop-kafileriji-peti-put-uzastopno-video/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/gradjani-istrajni-u-zahtevu-protesti-stop-kafileriji-peti-put-uzastopno-video/
https://www.listzrenjanin.com/peti-protest-gradjana-zrenjanina-protiv-prekona-bio-je-najmasovniji-do-sada/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/maloprodajni-objekat-gomex-gradnulica-ponovo-radi/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/maloprodajni-objekat-gomex-gradnulica-ponovo-radi/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/gomex-u-naselju-gradnulica-ponovo-pocinje-sa-radom-foto/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/gomex-u-naselju-gradnulica-ponovo-pocinje-sa-radom-foto/
http://rtvsantos.com/dobre_vesti/ponovo-poceo-sa-radom-maloprodajni-objekat-gradnulica/


4. 

Портал ЗРклик 

Компанија Гомекс 
отворила још један 
малопродајни објекат  

 
07.08.2020. 

Други објекат “ГОМЕКС-а” у Руми отворен је 7. августа, на адреси ЈНА 105. 
Новоотворени маркет има две касе и нуди широк асортиман производа који 
ће купцима бити на располагању сваког радног дана и суботом од 6:45 до 
20:30, као и недељом од 7 до 13 часова. 

Поред свежег воћа и поврћа, у понуди је и посебан кутак за здраву храну, 
свеже млевена кафа на млину, али и бројне акције и погодности намењене 
потрошачима. 

Радио 021 

ФОТО: Гомекс отворио 
још један маркет у Руми, 
акције и попусти за 
посетиоце 

5. Лист Зрењанин, 
14.08.2020. 

Опет ради продавница 
на Граднулици 

14.08.2020. 
Ове недеље је поново почео са радом малопродајни објекат Гомекса у 
насељу Граднулица. 

6. Лист Зрењанин, 
21.08.2020. 

Рума богатија за још 
један Гомексов  објекат, 
запослено десет нових 
радника 

21.08.2020. 
Поред свежег воћа и поврћа, у понуди је и посебан кутак за здраву храну, 
свеже млевена кафа на млину, али и бројне акције и погодности намењене 
потрошачима 

7. 

Портал ЗРклик 

Компанија Гомекс 
отворила још један 
објекат у Београду 

21.08.2020. 

Објекат „Дунавске Терасе“ у истоименом београдском насељу у општини 
Палилула у Београду, отворен је у петак, а бројни будући потрошачи 
окупили су се испред улаза у објекат, потврђујући на тај начин велико 
интересовање за понуду и асортиман Гомекс – а. 

Овај урбани маркет обухвата око 220 квадратних метара простора, 
опремљен је по савременим стандардима и нуди брзу и лаку куповину са 
асортиманом намирница које задовољавају свакодневне потребе. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Дунавске терасе – 
отворен још један 
Гомекс објекат у 
Београду 

22.08.2020. 

8. Портал 
3рењанински 

Направи сендвич за 
легенду и освоји вредне 
Дијамант поклоне! 

23.08.2020. 
Дијамант је расписао наградни конкурс „Сендвич за легенду“ у којем бира 
најбољи домаћи сендвич у Србији. Пожури и пријави свој рецепт како би 
имао прилику да освојиш вредне награде! 

9. Портал Градски 
радио Зрењанин 

Онлајн радионице сваке 
суботе на ФБ страници 
КЦЗР 

27.08.2020. 

Овогодишњи дечји програм Културног центра Зрењанина предвиђен  да се 
организује у току летњих месеци у Планковој башти и Амфитетару КЦЗР у 
складу са епидемиолошком ситуацијом у земљи, сваке суботе, до краја 
лета реализоваће се кроз онлајн радионице. 

Покровитељи програма су: Град Зрењанин, “Персу маркети” и продавница 
спортске опреме и реквизита “Ирон”. 

https://www.zrklik.com/2020/08/kompanija-gomex-otvorila-jos-jedan-maloprodajni-objekat-9/
https://www.021.rs/story/Info/Vojvodina/250166/FOTO-Gomex-otvorio-jos-jedan-market-u-Rumi-akcije-i-popusti-za-posetioce.html
https://www.zrklik.com/2020/08/kompanija-gomex-otvorila-jos-jedan-objekat-u-beogradu/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/dunavske-terase-novi-gomex-u-beogradu-2020/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/dunavske-terase-novi-gomex-u-beogradu-2020/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/napravi-sendvic-za-legendu-i-osvoji-vredne-dijamant-poklone/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/napravi-sendvic-za-legendu-i-osvoji-vredne-dijamant-poklone/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/onlajn-radionice-svake-subote-na-fb-stranici-kczr/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/onlajn-radionice-svake-subote-na-fb-stranici-kczr/


 

10. 

Лист Зрењанин, 
28.08.2020. 

Гомекс проширује своје 
капацитете - Отворена 
продавница у Београду 

28.08.2020. 

Објекат „Дунавске Терасе“ у истоименом београдском насељу у општини 
Палилула у Београду, отворен је у петак, 21. августа, а продавницу је 
посетио велики број потрошача. 

11. 
Гомексова продавница 
од сада и у Крушевцу – 
поклони за све купце 

Успешно спроводећи стратегију проширења на територији Војводине и 
шире, од 14. августа број малопродајних објеката у Гомексовом ланцу већи 
је за један. 


