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1. 

Ппртал ЗРклик 
Компанија Гомекс 
отворила трећи објекат у 
Сомбору 

04.12.2020. 

У Сомбору је данас, 4. децембра у 9 часова, почео са радом трећи маркет 
компаније Гомекс.  

Суперета „Сомбор 3“ налази се на адреси Солунских бораца бб у Сомбору. 

„Нови објекат је опремљен по највишим стандардима и својом богатом 
понудом производа, пријатним и модерним амбијентом, пружа доживљај 
удгодне куповине нашим потрошачима. У маркету је запослено десет нових 
колега и колегиница, а како би куповина била брза и ефикасна купце ће 
опслуживати две касе“, истичу из компаније Гомекс. 

Ппртал I love 
Zrenjanin 

У Сомбору отворен 
трећи маркет 
трговинског ланца 
„Гомекс“ 

05.12.2020. 

2. 

Ппртал I love 
Zrenjanin 

ПерСу маркети бодре ВК 
Пролетер: Млади 
ватерполисти су 
инспирација својој и 
генерацијама које 
долазе 

07.12.2020. 

„Наше, нама вредно“ је пројекат кроз који ПерСу маркети активно улажу у 
развој целокупне заједнице кроз подршку локалним произвођачима, 
афирмисању малих породичних бизниса, стварању услова за нова радна 
места. Овај значајан пројекат превазилази сферу економског напретка, те 
активно иницира и развој спорта и културе. 

Подршком зрењанинском ВК Пролетер ПерСу маркети улажуу развој 
спорта, а то је и те како важна инвестиција за здраву будућност. С друге 
стране, руководство и тренери ВК Пролетер свакодневно промовишу дух 
олимпизма, подстичу фер плеј, приближавају спорт младима, уче их 
правим вредностима. 

Портал 
Зрењанински 

ПерСу маркети бодре 
зрењанински Ватерполо 
клуб Пролетер 

08.12.2020. 

3. Портал ЗРклик 

Дечје радионице и 
изложбе у Културном 
центру Зрењанина 

08.12.2020. 

У  суботу, 12. децембра  на ФБ страници Културног центра у 10х у оквиру 
дечјег програма КЦЗР одржаће се радионица школе рачунара „Нимико“ на 
којој ће се говорити на тему „Како паметно користити Интернет“,  
радионички блок под називом „Персу кутак за здрав тренутак“ и „ Ирон 
спортски изазов“. 

У ДЕЦЕМБРУ ИЗДВАЈАМО: 

 

Крај гпдине пдличан је перипд за сумираое резултата рада, ппсебнп у пвакп диманичним временима. такп дплазимп и дп ппдатка да 
су међу првих 15 кпмпанија у средоем Банату пп ппслпвним прихпдима, оих шест су чланице Зреоанинскпг ппслпвнпг круга (ЗРЕПОК).  

Фирме чланице и пвпг месеца ппказале су виспк степен друштвене пдгпвпрнпсти. 

 

Преглед медијских објава за месец децембар 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zrklik.com/2020/12/kompanija-gomex-otvorila-treci-objekat-u-somboru/
https://ilovezrenjanin.com/gomex/u-somboru-otvoren-treci-market-trgovinskog-lanca-gomex/
https://ilovezrenjanin.com/gomex/u-somboru-otvoren-treci-market-trgovinskog-lanca-gomex/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-marketi-bodre-vk-proleter-mladi-vaterpolisti-su-inspiracija-svojoj-i-generacijama-koje-dolaze/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-marketi-bodre-vk-proleter-mladi-vaterpolisti-su-inspiracija-svojoj-i-generacijama-koje-dolaze/
https://www.zrenjaninski.com/sport/persu-marketi-bodre-zrenjaninski-vaterpolo-klub-proleter/
https://www.zrenjaninski.com/sport/persu-marketi-bodre-zrenjaninski-vaterpolo-klub-proleter/
https://www.zrklik.com/2020/12/decje-radionice-i-izlozbe-u-kulturnom-centru-zrenjanina/


4. 
Ппртал 
Зреоанински 

Стева Кочалка: Ниједног 
тренутка опција није 
била отпуштање 
радника 

13.12.2020. 

Крај 2020. се приближава и за разлику од ранијих година када су се у ово 
време сумирали резултати и пословни успеси, правили планови за наредну 
годину са мало непознаница, овај децембар је за привреднике потпуно 
другачији. За портал зрењанински.цом о години на измаку и о 
предвиђањима шта његову фирму чека у наредној години говори Стева 
Кочалка, власник и директор зрењанинског предузећа “Валор”. 

5. 
Нпва с Зашто је буџет за 2021. 

само списак лепих жеља 
15.12.2020. 

Српски буџет често има статус нечега што се мора направити, али није  
баш црвено слово којег се морате строго придржавати. Често је то само 
списак лепих жеља који се ребалансом, током фискалне године, 
усаглашава са стварним стањем државне касе. 

Пише: Горан Ковачевић, председник одбора за економију Покрета 
слободних грађана и власник ГОМЕКС продавница. 

6. 
Ппртал I love 
Zrenjanin 

„И-такси“ уз подршку 
Центра за дигиталну 
трансформацију Србије 
у корак са временом 

16.12.2020. 

И -ТАКСИ ВОЗИЛА од недавно су опремљена новим таблет рачунарима 
који ће, захваљујући новом софтверу, донети низ предности за странке али 
и возаче. Између осталог, возачима је сада омогућено да управљају 
програмским функцијама гласом, што повећава и њихову и безбедност 
путника. 

7. 
Привредна 
кпмпра Србије 

Награда ПКС за најбоље 
компаније и пословне 
лидере у 2020. 

17.12.2020. 

Најбољи пословни лидери у 2020. години су: Бобан Гашић, власник 
компаније БГ ПРОДУКТ 1996 из Крушевца, Бранислав  Савић, директор 
БАЛЛ ПАКОВАЊА ЕВРОПА БЕОГРАД ДОО, Бранислав Влашкалић, 
директор компаније МАРА ДОО Сомбор, Будимир Јовановић, директор 
компаније КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ ДОО Зрењанин... 

8. 

Ппртал ЗРклик 
Компанија Гомекс 
отворила малопродајни 
објекат у Угриновцима 

18.12.2020. 

Малопродајна мрежа компаније Гомекс богатија је за продавницу у 
Угриновцима (општина Земун) која је отворена 18. децембра, на адреси 
Крњешевачка 47. Ппртал I love 

Zrenjanin 
Компанија Гомекс 
отворила малопродајни 
објекат у Угриновцима 

19.12.2020. 

9. 
Ппртал 
Зреоанински 

Будимир Јовановић 
добитник признања 
“Најбољи пословни 
лидер 2020” 

19.12.2020. 

У оквиру годишње седнице Скупштине Привредне коморе Србије 
проглашене су најбоље компаније и пословни лидери у 2020. години. 
Будимир Јовановић, привредник из Зрењанина, добитник је признања 
Најбољи пословни лидер. 

https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/steva-kocalka-nijednog-trenutka-opcija-nije-bila-otpustanje-radnika/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/steva-kocalka-nijednog-trenutka-opcija-nije-bila-otpustanje-radnika/
https://nova.rs/vesti/biznis/zasto-je-budzet-za-2021-samo-spisak-lepih-zelja/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/novi-tablet-uredjaji-u-i-taxi-vozilima-za-brzi-odziv-na-poziv-stranaka/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/novi-tablet-uredjaji-u-i-taxi-vozilima-za-brzi-odziv-na-poziv-stranaka/
https://pks.rs/vesti/nagrada-pks-za-najbolje-kompanije-i-poslovne-lidere-u-2020-3645
https://pks.rs/vesti/nagrada-pks-za-najbolje-kompanije-i-poslovne-lidere-u-2020-3645
https://www.zrklik.com/2020/12/kompanija-gomex-otvorila-maloprodajni-objekat-u-ugrinovcima/
https://ilovezrenjanin.com/gomex/kompanija-gomex-otvorila-maloprodajni-objekat-u-ugrinovac/
https://ilovezrenjanin.com/gomex/kompanija-gomex-otvorila-maloprodajni-objekat-u-ugrinovac/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/budimir-jovanovic-dobitnik-priznanja-najbolji-poslovni-lider-2020/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/budimir-jovanovic-dobitnik-priznanja-najbolji-poslovni-lider-2020/


Град Зреоанин 

Награде Привредне 
коморе Србије компанији 
ФУЛГАР и Будимиру 
Јовановићу, честитке 
градоначелника 

21.12.2020. 

10. 
РТВ Сантпс 

Будимир Јовановић 
добитник признања 
"Најбољи пословни 
лидер" од стране 
Привредне коморе 
Србије 

23.12.2020. 

Привредна комора србије доделила је признање „ Најбољи пословни лидер 
2020. године“ Будимиру Јовановићу, привреднику из Зрењанина. Он 
запошљава 400 радника у својим фирмама које се баве производњом и 
продајом грађевинског материјала. Предузетништвом се успешно бави 
пуних 27 година. Производе извози у земље бивше Југославије, Мађарску, 
Румунију, Бугарску, Албанију, Чешку, Словачку, Пољску и Украјину 

11. 
Ппртал 
Зреоанински 

Компаније из удружења 
ЗРЕПОК остале 
стабилне упркос 
пандемији 

24.12.2020. 

Међу првих 15 компанија у средњем Банату по пословним приходима, њих 
шест су чланице Зрењанинског пословног круга (ЗРЕПОК). На првом месту 
је компанија „Гомекс“. Такође, председник овог пословног удружења 
Будимир Јовановић, власник и директор компаније „Керамика Јовановић“, 
добио је признање „Најбољи пословни лидер 2020“, које додељује 
Привредна комора Србије. 

12. 
Ппртал I love 
Zrenjanin 

Дијамант и И Такси, 
поклонима обрадовали 
породице са мањим 
примањима (ВИДЕО) 

24.12.2020. 

Зрењанински таксисти  И-Таксија данас су се уз редовне задатке 
прихватили и једног лепог посла којим су и себи и својим суграђанима 
улепшали дан. 

У сарадњи са компанијом „Дијамант“ обезбеђено је 130 пакетића за 
породице слабијег материјалног статуса и примања. 

13. 

РТВ Сантпс Корпа солидарности 20. 
пут у Гомекс Тоталу 

24.12.2020. 
Компанија Гомекс и представници Ротаракт клуба из Зрењанина и ове 
године организују хуманитарну акцију под називом “Корпа солидарности”. 

Ппртал 
Зреоанински 

Традиционална 
хуманитарна акција 
“Корпа солидарности” 
одржава се у суботу 

14. 
Ппртал Субптица Отворен први "ПерСу" 

маркет у Суботици 
24.12.2020. 

У пријатном амбијенту од око 200 метара квадратних, Суботичани ће имати 
прилику да свој избор направе у односу на 3.500 различитих артикала 
водећих глобалних брендова, али и оних домаћих, односно локалних. С 
циљем да куповина у сваком тренутку буде пријатна и повољна, "ПерСу" 
маркет у нашем граду ће сваке недеље имати специјалну понуду од готово 
250 различитих артикала на акцији. 

http://www.zrenjanin.rs/sr/vesti/2020/12/nagrade-privredne-komore-srbije-kompaniji-fulgar-i-budimiru-jovanovicu-cestitke-gradonacelnika
https://www.youtube.com/watch?v=FKaFOvBNtJE
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/kompanije-iz-udruzenja-zrepok-ostale-stabilne-uprkos-pandemiji/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/kompanije-iz-udruzenja-zrepok-ostale-stabilne-uprkos-pandemiji/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/i-taxi-dijamant-i-unija-poslodavaca-zrenjanin-poklonima-obradovali-porodice-sa-manjim-primanjima-video/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/i-taxi-dijamant-i-unija-poslodavaca-zrenjanin-poklonima-obradovali-porodice-sa-manjim-primanjima-video/
http://rtvsantos.com/vesti/korpa-solidarnosti-20-put-u-gomex-totalu/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/tradicionalna-humanitarna-akcija-korpa-solidarnosti-odrzava-se-u-subotu/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/tradicionalna-humanitarna-akcija-korpa-solidarnosti-odrzava-se-u-subotu/
https://www.subotica.com/promocija/otvoren-prvi-persu-market-u-subotici-id39848.html


15. 
Бранкине 
нпвпсти 

ПРИВРЕДНА КОМОРА 
СРБИЈЕ НАГРАЂУЈЕ 
УСПЕШНЕ: Добитници 
за 2020. Годину 
Компанија Фулгар Еаст и 
Будимир Јовановић 

26.12.2020. 

У време „владавине“ короне, када нас обасипају вестима туге, једна од 
радоснијих је ових дана стигла у наш град из Београда, од Привредне 
коморе Србије: Компанија ФУЛГАР ЕАСТ Зрењанин и Будимир Јовановић, 
директор компаније КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ Зрењанин, добитници су 
Награде Привредне коморе Србије за остварене пословне успехе, односно 
за најбољег пословног лидера у 2020. години. 

16. 

Ппртал I love 
Zrenjanin 

Отворен први ПерСу 
маркет у Суботици 

26.12.2020. 

У празничном расположењу уз поштовање прописаних мера Владе 
Републике Србије, у четвртак 24. децембра, отворен је први „Персу маркет“ 
у Суботици на адреси Матије Гупца 87. 

– Као и у свим осталим нашим објектима широм Војводине и у „Персу 
маркету“ у Суботици запослени су постали део наше породице на основу 
строгих критеријума, а то су осмех, предусретљивост и љубазност – 
поручују из „Персу маркета“. 

Како су навели из ове компаније, у пријатном амбијенту од око 200 метара 
квадратних, Суботичани ће имати прилику да свој избор направе у односу 
на 3.500 различитих артикала водећих глобалних брендова, али и оних 
домаћих – локалних. Са циљем да куповина у сваком тренутку буде и 
пријатна и повољна, „Персу маркет“ у Суботици сваке недеље имаће 
специјалну понуду од готово 250 различитих артикала на акцији. 

Портал 
Зрењанински 

Ове недеље отворен 
први ПерСу маркет у 
Суботици (Фото) 

Лист Зреоанин 
ОТВОРЕНА НОВА 
ПРОДАВНИЦА: „Персу“ 
у Суботици 

28.12.2020. 

17. 
Ппртал 
Зреоанински 

Успешно спроведена 
божићна хуманитарна 
акција “Корпа 
солидарности” 

28.12.2020. 

Божићни и новогодишњи празници су време када дајемо и помажемо, па је 
тако и традиционална акција хуманитарног карактера, под називом „Корпа 
солидарности“, организована по осамнаести пут. Акција је организована у 
суботу, 26. децембра, у супермаркету Гомекс Тотал у Зрењанину. 

18. 
Ппртал ЗРклик 

Компанија Гомекс 
отворила нове објекте у 
Смедереву и Будисави 

28.12.2020. 
Компанија Гомекс 2020. годину испраћа на најбољи начин, са 
задовољством вас обавештавамо да је од петка, 25. децембра, трговачки 
ланац Гомекс-а богатији је за два нова маркета. 

19. 

Ппртал 
Зреоанински 

Ликовни радови особа са 
Дауновим синдромом 
красиће боце Дијамант 
уља 

28.12.2020. 

Током своје традиције, дуге више од 80 година, Дијамант је као друштвено 
одговорна компанија увек била уз оне којима је помоћ најпотребнија. Овог 
пута, то су деца и све особе са Дауновим синдромом, које због њиховог 
ведрог духа, благе нарави и нарочите топлине којом зраче, зову – 
сунцокрети. Одабрани радови, пристигли на конкурс „Прати сунцокрет“, 
моћи ће да се виде и у продајним објектима широм Србије који својим 
потрошачима нуде Дијамант уље, као и у средствима јавног информисања. 
На тај начин компанија Дијамант жели да скрене пажњу јавности на особе 

Ппртал BizLife 

http://www.brankinenovosti.rs/privredna-komora-srbije-nagraduje-uspesne-dobitnici-za-2020-godinu-kompanija-fulgar-east-i-budimir-jovanovic/
http://www.brankinenovosti.rs/privredna-komora-srbije-nagraduje-uspesne-dobitnici-za-2020-godinu-kompanija-fulgar-east-i-budimir-jovanovic/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/otvoren-prvi-persu-market-u-subotici/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/otvoren-prvi-persu-market-u-subotici/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/ove-nedelje-otvoren-prvi-persu-market-u-subotici-foto/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/ove-nedelje-otvoren-prvi-persu-market-u-subotici-foto/
https://listzrenjanin.com/otvorena-nova-prodavnica-persu-u-subotici/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/uspesno-sprovedena-bozicna-humanitarna-akcija-korpa-solidarnosti/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/uspesno-sprovedena-bozicna-humanitarna-akcija-korpa-solidarnosti/
https://www.zrklik.com/2020/12/kompanija-gomex-otvorila-nove-objekte-u-smederevu-i-budisavi/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/likovni-radovi-osoba-sa-daunovim-sindromom-krasice-boce-dijamant-ulja/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/likovni-radovi-osoba-sa-daunovim-sindromom-krasice-boce-dijamant-ulja/
https://www.bizlife.rs/prati-suncokret-likovni-konkurs-za-osobe-sa-daunovim-sindromom/


 

Ппртал Ред 

29.12.2020. 

са Дауновим синдромом, да подржи њихово укључивање у друштво и 
осамостаљивање. 

Ппртал 
Виртуелни 
инкубатпр 

20. 
Дневник 

Будимир Јовановић: 
Резултати много бољи 
него што је изгледало у 
марту 

30.12.2020. 
Међу првих 15 компанија у средњем Банату по пословним приходима, њих 
шест су чланице Зрењанинског пословног круга (Зрепок). 

https://redportal.rs/bela-hronika/8182/zrenjanin-likovni-radovi-dece-sa-daunovim-sindromom-na-bocama-dijamant-ulja
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/likovni-radovi-osoba-sa-daunovim-sindromom-krasice-boce-dijamant-ulja
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/likovni-radovi-osoba-sa-daunovim-sindromom-krasice-boce-dijamant-ulja
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/likovni-radovi-osoba-sa-daunovim-sindromom-krasice-boce-dijamant-ulja
https://www.dnevnik.rs/ekonomija/naslovi/budimir-jovanovic-rezultati-mnogo-boli-nego-sto-je-izgledalo-u-martu-30-12-2020

