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1. Портал Житиште 
онлајн 

Стигао нови ПерСу 
комшија, купце дочекала 
бројна изненађења 

01.02.2020. 
Нови ПерСу маркет свечано је отворен у четвртак 30. јануара, у Сремским 
Карловцима, на адреси Митрополита Стратимировића 2а. 

2. Лист Зрењанин 

ИСТРАЖИВАЛИ СМО: 
Да ли недеља треба да 
буде нерадни дан и како 
усагласити интересе 
послодаваца и радника 

06.02.2020. 

Искуства из многих земаља које су забраниле рад недељом у трговини 
говоре у прилог чињеници да сви можемо имати користи од ове забране. 
Дакле, иницијатори смо и у потпуности подржавамо да недеља буде 
нерадни дан за све запослене у трговини – објаснио је Дарко Бјелоглав, 
директор ББ Трејда.  

Сличног мишљења је и генерални директор Гомекса Горан Ковачевић. 

– Расправа о радној или нерадној недељи се води широм Европе и не 
постоји општеприхваћено решење. У Аустрији је недеља углавном 
нерадна, док у Немачкој постоји дискреционо право трговаца да прогласе 
ограничени број недеља у току године као радне дане. Велики трговачки 
формати (тржни центри, хипермаркети) се боре да недеља буде радни дан, 
а мали трговци се залажу за нерадну недељу, свако из својих разлога. 

3. 

Лист Зрењанин 
АКЦИЈА ЗРЕПОК-а: Да 
се лакше дише 

12.02.2020. 

Здрава животна средина одговорност је свих нас! Искористите прилику и 
конкуришите за бесповратна средства – поручују из ЗРЕПОК-а 
(Зрењанински пословни круг) поводом позива који су расписали из области 
екологије, а на који могу да конкуришу установе из средњег Баната. 

– У циљу унапређења услова живота грађана Средњобанатског управног 
округа и подизања свести о значају зелених површина и животне средине, 
расписали смо конкурс за доделу средстава за озелењавање јавних 

Портал 
Зрењанински 

Зрењанински пословни 
круг расписао конкурс 
„Да се лакше дише“ 

У ФЕБРУАРУ ИЗДВАЈАМО: 

Ппвпдпм 10 гпдина ппстпјаоа Зреоанинскпг ппслпвнпг круга, пвп удружеое привредника из града на Бегеју, дпниралп је Општпј 
бплници “Ђпрђе Јпанпвић” милипн динара. Дпнација ће бити искпришћена за унапређеое инфпрмаципнпг система у зреоанинскпј 

бплници. Тп би требалп да плакша и убрза рад медицинскпм пспбљу, те да скрати време чекаоа пацијената. 

 

У циљу унапређеоа услпва живпта грађана Средопбанатскпг управнпг пкруга и ппдизаоа свести п значају зелених ппвршина и 
живптне средине, расписали смп кпнкурс за дпделу средстава за пзелеоаваое јавних ппвршина. Ове гпдине, за прпјекат „Да се лакше 

дише”, пбезбедили смп ппла милипна динара. 

 

 

Преглед медијских објава за месец фебруар 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zitisteonline.com/test-vesti/1667-stigao-novi-persu-komsija-kupce-docekala-brojna-iznenadenja
https://zitisteonline.com/test-vesti/1667-stigao-novi-persu-komsija-kupce-docekala-brojna-iznenadenja
http://www.listzrenjanin.com/istrazivali-smo-da-li-nedelja-treba-da-bude-neradni-dan-i-kako-usaglasiti-interese-poslodavaca-i-radnika/
http://www.listzrenjanin.com/akcija-zrepok-a-da-se-lakse-dise/
https://www.zrenjaninski.com/grad/zrenjaninski-poslovni-krug-raspisao-konkurs-da-se-lakse-dise/
https://www.zrenjaninski.com/grad/zrenjaninski-poslovni-krug-raspisao-konkurs-da-se-lakse-dise/


Портал ЗРклик 

Зрепок расписао конкурс 
за озелењавање јавних 
површина 

површина. Ове године, за пројекат „Да се лакше дише”, обезбедили смо 
пола милиона динара. 

Осим удвострученог фонда, новина је и то да у категорију прихватљивих 
трошкова улазе и трошкови организације радионица за децу и одрасле, са 
циљем да се подигне свест људи о значају здраве животне средина – каже 
Изабела Киш, секретарка ЗРЕПОК-а. 

Акција „Да се лакше дише” траје деценију и представља вид сарадње 
ЗРЕПОК-а и грађана окупљених око удружења и установа. 

 

 

Портал I love 
Zrenjanin 

Позив за пројекте из 
области екологије – пола 
милиона динара 
бесповратних средстава 

13.02.2020. 

4. Лист Зрењанин 

Успешни привредник 
Будимир Јовановић о 
пословању и пословном 
амбијенту 

13.02.2020. 

Зрењанински пословни круг ЗРЕПОК, који окупља успешне зрењанинске 
привреднике, недавно је прославио десет година постојања. Један од 
оснивача овог удружења је Будимир Јовановић, садашњи председник 
ЗРЕПОК-а, власник предузећа „Огрев” и „Керамика Јовановић”. Он за 
„Зрењанин” говори о протеклој пословној и плановима за наредну годину, 
као и о привредном амбијенту на државном и локалом нивоу. 

5. Портал Житиште 
онлајн 

ПерСу маркети 
награђени за допринос 
развоју спорта 

21.02.2020. 
ПерСу маркети добили су признање за спонзора-донатора године, односно 
признање за велики допринос развоју спорта у Зрењанину. 

6. 

РТВ 

Донација Општој 
болници "Ђорђе 
Јоановић" 

21.02.2020. 

Поводом 10 година постојања Зрењанинског пословног круга, ово 
удружење привредника из града на Бегеју, донирало је Општој болници 
“Ђорђе Јоановић” милион динара. Донација ће бити искоришћена за 
унапређење информационог система у зрењанинској болници. То би 
требало да олакша и убрза рад медицинском особљу, те да скрати време 
чекања пацијената. 

“Болница обично када добија донације, добија неке апарате који служе 
директно за лечење пацијената. Ово је поклон који смо добили и који ће 
индиректно утицати на квалитет здравствене заштите који пружамо нашим 
суграђанима. Информациони систем је нешто што је данас неопходно у 
раду сваке установе. Пружа нам јако пуно података који се чувају у вези 
сваког пацијента и који су доступни свим запосленима у болници да би 

Портал I love 
Zrenjanin 

Донација ЗРЕПОК-а 
зрењанинској болници 
за бржи и ефикаснији 
информациони систем 

Портал 
Зрењанински 

Зрепок донирао болници 
милион динара за 
унапређење 
информационог система 

https://www.zrklik.com/2020/02/zrepok-raspisao-konkurs-za-ozelenjavanje-javnih-povrsina/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/poziv-za-projekte-iz-oblasti-ekologije-pola-miliona-dinara-bespovratnih-sredstava/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/poziv-za-projekte-iz-oblasti-ekologije-pola-miliona-dinara-bespovratnih-sredstava/
http://www.listzrenjanin.com/uspesni-privrednik-budimir-jovanovic-o-poslovanju-i-poslovnom-ambijentu/
https://zitisteonline.com/test-vesti/1698-persu-marketi-nagradeni-za-doprinos-razvoju-sporta
https://zitisteonline.com/test-vesti/1698-persu-marketi-nagradeni-za-doprinos-razvoju-sporta
http://rtv.rs/sr_ci/vojvodina/banat/donacija-opstoj-bolnici-djordje-joanovic_1096051.html
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/donacija-zrepoka-opstoj-bolnici-djordje-joanovic/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/donacija-zrepoka-opstoj-bolnici-djordje-joanovic/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/zrepok-donirao-bolnici-milion-dinara-za-unapredjenje-informacionog-sistema/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/zrepok-donirao-bolnici-milion-dinara-za-unapredjenje-informacionog-sistema/


КТВ 
Донација ЗРЕПОК-а ОБ 
„Ђорђе Јоановић“ 

лакше спровели лечење пацијената. Ово је од јако великог значаја за све. 
Како за грађане, тако и за запослене у болници, јер ће рад целог система 
бити убрзан и доступност података ће бити много бржа и ефикаснија”, каже 
др Ивана Тешић, директорка болнице “Ђорђе Јоановић”. 

ДОНАЦИЈА ВРЕДНА МИЛИИОН ДИНАРА 

“Зрењанински пословни круг већ неко време има веома квалитетну 
сарадњу са једном од наших најзначајнијих институција, а то је 
зрењанинска болница „Ђорђе Јоановић“. У разговору са руководством 
болнице сазнали смо да њих највише муче проблеми везано за 
информационе системе. Заправо недостају им сервери који могу да 
опслуже огроман број информација и података којима они располажу. То 
причињава огроман проблем за медицинско особље које троши веома 
много врмена на разне процедуре. И наши суграђани који захтевају 
болничко лечење и прегледе морају да чекају дуго”, објашњава Будимир 
Јовановић, председник ЗРЕПОК-а. 

„Поводом 10 година од оснивања ЗРЕПОК-а ми смо определили донацију у 
износу од милион динара која ће служити за набавку сервера. Такође, 
ангажовали смо и наше најквалитетније људе како би помогли 
информатичарима из болнице да се имплементира та опрема на најбољи 
могући начин. Ми очекујемо да ће то значајно унапредити функционисање 
болнице, пре свега, на добробит суграђана, а наравно и медицинског 
особља.“ Има још много тога што ми спроводимо, тако да нас чека веома, 
веома интересантна година”, додаје наш саговорник. 

 

РТВ Сантос 

“ЗРЕПОК” донирао 
милион динара Општој 
болници за 
информациони систем 

Лист Зрењанин 

ЗРЕПОК ДАЈЕ МИЛИОН 
ДИНАРА ЗА БОЛНИЦУ: 
Обновиће 
информациони систем 

Портал ЗРклик 

ЗРЕПОК донирао 
опрему Општој болници 
„Ђорђе Јоановић“ у 
вредности од милион 
динара 

Дневник 

ЗРЕПОК донирао 
милион милион динара 
зрењанинској болници 

22.02.2020. 

Портал Вести 

Донација Општој 
болници "Ђорђе 
Јоановић" 

7. Портал 
Зрењанински 

ПерСу маркети 
награђени за допринос 
развоју спорта (Фото) 

22.02.2020. 

На свечаности одржаној у Градској кући 20. фебруара, Спортски савез 
Града Зрењанина доделио је годишња признања за 2019. годину. ПерСу 
маркети добили су признање за спонзора – донатора године, односно 
признање за велики допринос развоју спорта у Зрењанину. 

8. Портал ЗРклик 

Компанија Гомекс 
отворила још један 
малопродајни објекат 

22.02.2020. 

Од петка, 21. фебруара, нова карика у трговачком ланцу Гомекс-а је још 
један малопродајни објекат у Панчеву. Овај објекат, који послује у форми 
суперете, радиће под називом „Војловица“, а налази се на адреси Улица 
Жарка Зрењанина 128. 

https://www.ktv.rs/2020/02/21/donacija-zrepok-a-ob-djordje-joanovic/
http://rtvsantos.com/dobre_vesti/zrepok-donirao-milion-dinara-opstoj-bolnici-za-informacioni-sistem/
http://www.listzrenjanin.com/zrepok-daje-milion-dinara-za-bolnicu-obnovice-informacioni-sistem/
https://www.zrklik.com/2020/02/zrepok-donirao-opremu-opstoj-bolnici-djordje-joanovic-u-vrednosti-od-milion-dinara/
https://www.dnevnik.rs/vojvodina/zrepok-donirao-milion-milion-dinara-zrenaninskoj-bolnici-22-02-2020
https://www.vesti.rs/Zrenjanin/Donacija-Opstoj-bolnici-Djordje-Joanovic.html
https://www.zrenjaninski.com/sport/persu-marketi-nagradjeni-za-doprinos-razvoju-sporta-foto/
https://www.zrenjaninski.com/sport/persu-marketi-nagradjeni-za-doprinos-razvoju-sporta-foto/
https://www.zrklik.com/2020/02/kompanija-gomex-otvorila-jos-jedan-maloprodajni-objekat-5/


Портал  I love 
Zrenjanin 

Нови објекат компаније 
Гомекс у Панчеву 

23.02.2020. 

9. Портал  I love 
Zrenjanin 

Награда ПерСу 
маркетима за велики 
допринос развоју спорта 

23.02.2020. 

На свечаности одржаној протекле седмице у Градској кући, Спортски савез 
града Зрењанина, доделио је годишња признања за 2019. годину. ПерСу 
маркети добили су признање за спонзора-донатора године, односно 
признање за велики допринос развоју спорта у Зрењанину. 

10. Емисија Ја, 
предузетник 

Ја, Предузетник - 
Епизода 42 - Будимир 
Јовановић - Керамика 
Јовановић 

23.02.2020. 

Будимир Јовановић је оснивач и власник компаније Керамика Јовановић, 
која је један од два лидера у Србији, која се бави прометом керамике и 
опреме за купатила, и која у оквиру своје групације има још пет компанија, 
од чега три из области производње, а две из трговачке делатности. 
Међутим, пут до данашњег успеха је био дуг и трновит. 

11. 

РТВ 

1 millió dináros támogatás 
a nagybecskereki 
közkórháznak  

23.02.2020. 

NAGYBECSKEREK - 1 millió dináros támogatásról írtak alá szerződést a 
nagybecskereki Dr. Đorđe Joanović Közkórház és a nagybecskereki ZREPOK 
ügyviteli társaság képviselői. A kórház a támogatást az információs rendszer 
fejlesztésére fogja fordítani.   

Поводом десет година од оснивања, удружење „Зрењанински пословни 
круг“ (ЗРЕПОК) донирало је Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин 
милион динара за набавку два сервера како би се унапредио 
информациони систем. 

Портал Јавни 
Сервис 

ЗРЕПОК донирао 
милион милион динара 
зрењанинској болници 

24.02.2020. 

Општа болница 
„Ђорђе 
Јоановић“ 

Вредна донација 
ЗРЕПОК-а за 
унапређење 
информационог система 

25.02.2020. 

Портал еКапија 

Зрењанински пословни 
круг донирао милион 
динара зрењанинској 
болници 

12. РТВ 

Мркшићеви салаши, 
задруга од које живи 
трећина Српског Итебеја 

25.02.2020. 

СРПСКИ ИТЕБЕЈ - "Желимо да имамо задругу у сваком већем селу", 
поручио је министар за регионални развој Србије Милан Кркобабић током 
посете задрузи "Мркшићеви салаши" у Средњебанатском управном округу.  

https://ilovezrenjanin.com/gomex/novi-objekat-kompanije-gomex-u-pancevu/
https://ilovezrenjanin.com/gomex/novi-objekat-kompanije-gomex-u-pancevu/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/nagrada-persu-marketima-za-veliki-doprinos-razvoju-sporta/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/nagrada-persu-marketima-za-veliki-doprinos-razvoju-sporta/
https://www.youtube.com/watch?v=kSvKw9fFcg4
https://www.youtube.com/watch?v=kSvKw9fFcg4
http://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/1-milli%C3%B3-din%C3%A1ros-t%C3%A1mogat%C3%A1s-a-nagybecskereki-k%C3%B6zk%C3%B3rh%C3%A1znak_1096308.html
https://javniservis.net/mediji/lokalni-mediji/zrepok-donirao-milion-milion-dinara-zrenjaninskoj-bolnici/
https://javniservis.net/mediji/lokalni-mediji/zrepok-donirao-milion-milion-dinara-zrenjaninskoj-bolnici/
http://bolnica.org.rs/2020/02/25/vredna-donacija-zrepok-a-za-unapredjenje-informacionog-sistema/
http://bolnica.org.rs/2020/02/25/vredna-donacija-zrepok-a-za-unapredjenje-informacionog-sistema/
http://bolnica.org.rs/2020/02/25/vredna-donacija-zrepok-a-za-unapredjenje-informacionog-sistema/
https://www.ekapija.com/philanthropist/2797392/zrenjaninski-poslovni-krug-donirao-milion-dinara-zrenjaninskoj-bolnici
https://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/banat/mrksicevi-salasi-zadruga-od-koje-zivi-trecina-srpskog-itebeja_1097101.html


 

Портал Вести  

Мркшићеви салаши, 
задруга од које живи 
трећина Српског Итебеја 

"Овакве задруге враћају веру у опстанак села. Ово је пример да једно село 
захваљујући задрузи опстаје и има будућност. Иза нас је, за неколико 
година, преко шест стотина новооснованих задруга и 1,7 милиона динара 
уложеног новца", казао је министар задужен за регионални развој. 

Задруга "Мркшићеви салаши" основана је 1992. године, има 21 члана, 307 
коопераната и чак 314 запослених. Како Српски Итебеј данас има 1900 
становника, готово трећина житеља је на неки начин економски везана за 
задругу, а ако се том броју додају и чланови њихових породица јасно је да 
место опстаје захваљујући задрузи. 

Тањуг 

Мркшићеви салаши, 
задруга са 314 
запослених и 397 
коопераната 

Дневник 

Мркшићеви салаши, 
задруга са 314 
запослених и 397 
коопераната 

13. РТВ Сантос 

“Персу маркети” 
реализовали акцију “Ја 
волим моје место” 

26.02.2020. 
Компанија „Персу маркети“ донирала је саднице граду Зрењанину у оквиру 
акције „Ја волим моје место“. Саднице су засађене у ОШ „Јован Јовановић 
Змај“ и ОШ „Петар Петровић Његош“, као и у Шећаранском парку. 

https://www.vesti.rs/Vojvodina/Mrksicevi-salasi-zadruga-od-koje-zivi-trecina-Srpskog-Itebeja-2.html
http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=538736
https://www.dnevnik.rs/ekonomija/poljoprivreda/mrksicevi-salasi-zadruga-sa-314-zaposlenih-i-397-kooperanata-25-02-2020
http://rtvsantos.com/dobre_vesti/persu-marketi-realizovali-akciju-ja-volim-moje-mesto/

