
 

 

 

 

 

Ред 
број 

Медиј Наслов Датум  
Опис активности 
 

1. Данас 
У помоћ стиже „Клуб 
пријатеља“ 

03.01.2020. 

Велики је број активности и програма Културног центра Зрењанина који су 
препознатљиви и потребни у оснаживању зрењанинске културне сцене, 
међу њима најпрепознатљивији су Фестивал стрипа „Стриполис“ и одличан 
трибински програм. 

Ипак, недостатак средстава и ову установу културе усмерио је на тражење 
партнера. То је био разлог да се, на иницијативу донатора компаније 
ПерСу, оснује „Клуб пријатеља“. 

2. РТВ Сантос 
Успешно пословање 
компаније Гомекс 

08.01.2020. 
Власник компаније Гомекс, Горан Ковачевић сумирао је пословну 2019. 
годину у интервјуу за РТВ Сантос. 

3. 

Портал 
Зрењанински 

СУПЕР БЕБЕ: ПерСу 
дарује сваку новорођену 
бебу својих запослених 

14.01.2020. 

ПерСу маркети настављају да дарују своје запослене, који се остваре у 
улози родитеља. Одлуком руководства ПерСу маркета сви запослени који 
постану родитељи у 2020. години, добиће финансијску подршку у износу од 
30 000 динара, као и поклон пакет у коме се налазе производи намењени 
новорођеним члановима ПерСу заједнице. 

Цео пројекат је назван  „СУПЕР БЕБА“ јер је, како се наводи из компаније, 
инспирисан управо њиховим запосленима за које верују да ће бити и супер 
родитељи. 

У 2020. улазимо са много идеја, резолуција, планова, а подршку у свему 
нам свакодневно пружају наши запослени. Како ће неки од њих у овој 
години постати родитељи, желимо да дарујемо њихове бебе. Надамо се да 
ће овај наш корак допринети и повећању наталитета, те да ће се број 
новорођених беба повећати у свим местима у којима послујемо, изјавио је 

Портал I love 
Zrenjanin 

ПерСу маркети дарују 
сваку новорођену бебу 
својих запослених 

Портал Ново 
Место 

ПерСу маркети дарују 
сваку новорођену бебу 
својих запослених 

15.01.2020. 

Портал Вести 

ПерСу маркети дарују 
сваку новорођену бебу 
својих запослених 

У ЈАНУАРУ ИЗДВАЈАМО: 

Зреоанински ппслпвни круг (ЗРЕПОК) пбележип је у Хптелу „Впјвпдина“, у присуству више пд 200 званица, леп јубилеј – десет гпдина 
успешнпг рада на привреднпј и јавнпј сцени. 

Овпм приликпм уручена су признаоа, захвалнице кап и једна дпнација ппјединцима пднпснп институцијама кпје предстваљају, кпје 
заједнички стреме таквпј визији града. Општпј бплници „Ђпрђе Јпанпвић“ уручена је дпнација вредна милипн динара кпја је улпжена у 
пбнпву ИТ сектпра. Признаоа су уручена ТФ „Михајлп Пупин“ са кпјим удружеое читаву деценију реализује прпграм „Летоа стручна 
пракса“ путем кпјег је 150 студената стеклп практична знаоа, а 70 % пд је дпбилп и заппслеое. На иницијативу ЗРЕПОКА-а 2016. је 

пснпван ИКТ кластер кпји дп данас служи свима кпји су заинтереспвани за развпј и псвајаое инфпрмаципних технплпгија кап и 
лакшем укључиваоу Средоебанатскпг пкруга у пвај важан сегмент привреде. Признаое ппвпдпм деценије сарадое урученп је 
Оснпвнпј и средопј шкпли „9.Мај“ устанпви чији се предани стручоаци баве пбразпваоем и васпитаоем деце са тешкпћама у 

развпју. Признаое је урученп и Унији ппслпдаваца Зреоанин кпја је пснпвана пре 6 гпдина с циљем да реактивира живпт ппслпвне 
заједнице Зреоанина, штп дп дан данас успешнп и ради. 

 

 

 

Преглед медијских објава за месец јануар 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.danas.rs/kultura/u-pomoc-stize-klub-prijatelja/
https://www.youtube.com/watch?v=bzCQGyD3rRY
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/super-bebe-persu-daruje-svaku-novorodjenu-bebu-svojih-zaposlenih-2/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/super-bebe-persu-daruje-svaku-novorodjenu-bebu-svojih-zaposlenih-2/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-marketi-akcija-super-bebe/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-marketi-akcija-super-bebe/
https://www.nasemesto.rs/2020/01/15/persu-marketi-daruju-svaku-novorodjenu-bebu-svojih-zaposlenih/
https://www.nasemesto.rs/2020/01/15/persu-marketi-daruju-svaku-novorodjenu-bebu-svojih-zaposlenih/
https://www.vesti.rs/Gradovi/PerSu-marketi-daruju-svaku-novorodjenu-bebu-svojih-zaposlenih-2.html


Дарко Бјелоглав, директор у компанији ПерСу. 

4. 
Портал 
Виртуелни 
инкубатор 

Највећа помоћ је да те 
мука натера 15.01.2020. 

Горан Ковачевић, директор трговинског ланца Гомекс, у такозваном 
друштвеном сектору био је запослен мање од годину дана. - Довољно да 
видим да то није за мене, да тако не желим ни да радим али ни да живим, и 
да донесем одлуку да ће предузетништво бити мој животни и пословни 
избор, тако своју предузетничку причу за Виртуелни инкубатор почиње 
Горан Ковачевић. 

5. РТВ Сантос 

ПерСу маркети - 
друштвено одговорна 
компанија 

16.01.2020. Интервју сувласника ПерСу маркета, Дарка Бјелоглава за РТВ Сантос. 

6. Портал 
Зрењанински 

„Валор“ свечано отворио 
нови велепродајни и 
дистрибутивни центар у 
Суботици 

16.01.2020. 

Зрењанинско предузеће „Валор“ свечано је отворило свој нови 
велепродајни и дистрибутивни центар у Суботици. „Ово је седми објекат у 
ланцу велепродаје у нашем систему“, поручују из предузећа „Валор“. У 
понуди је широк асортиман пића и довољне количине робе по веома 
приступачним ценама за снабдевање купаца (трговине, киосци, хореца)… 
Велепродајни и дистрибутивни центар „Валора“ у Суботици налази се на 
адреси Лошињска 8. 

7. Лист Зрењанин 

Предраг Станков, 
директор Привредне 
коморе 
Средњобанатског округа 

16.01.2020. 

– Рекао бих да је њихов удео у кретању производње и извоза уједначен. 
Највећи извозници су, као и ранијих година, „Дрекслмајер” и Индустрија 
уља „Дијамант”, а ту су и мање фирме које се укључују у финализацију 
гуме, као што су ГПК у индустријској зони „ЗрењанинЈугоисток”. Морам да 
поменем и лауреате овогодишње награде Привредне коморе Округа, то су 
„Магус Интернационал” који производе савремена ЛЕД светлећа тела, 
диоде и дисплеје, у сектору индустрије, сечањски „Свети Никола” у 
пољопривреди и „ББ Трејд” – маркети „Пер Су” из Житишта у сектору 
услуга. За регионалне пословне лидере изабрани су људи из мањих, али 
веома иновативних и успешних колектива: Миомир Вршка – први човек 
мале, изузетно успешне фирме „Вршка прес” и Милена Ђорђевић, 
директорка популарне кафе пицерије „Кафемат”. 

8. Лист Зрењанин 

Дарко Бјелоглав, 
директор компаније ББ 
Трејд ад 

23.01.2020. 

Међу привредницима који су крајем прошле године добили награду 
Привредне коморе нашег округа је и Дарко Бјелоглав, директор компаније 
„ББ трејд” АД из Житишта. У склопу предузећа је трговински ланац „ПерСу” 
који има више од 140 продавница у Војводини и запошљава близу 1.000 
радника у 80 места у Покрајини. Дарко Бјелоглав за „Зрењанин” говори о 
протеклој пословној години и плановима за ову. 

https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/preduzetnicke-price/najveca-pomoc-je-da-te-muka-natera
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/preduzetnicke-price/najveca-pomoc-je-da-te-muka-natera
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/preduzetnicke-price/najveca-pomoc-je-da-te-muka-natera
https://www.youtube.com/watch?v=JSW9tVhd400
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/valor-svecano-otvorio-novi-veleprodajni-i-distributivni-centar-u-subotici/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/valor-svecano-otvorio-novi-veleprodajni-i-distributivni-centar-u-subotici/
http://www.listzrenjanin.com/predrag-stankov-direktor-privredne-komore-srednjobanatskog-okruga/
http://www.listzrenjanin.com/darko-bjeloglav-direktor-kompanije-bb-trejd-ad/


9. Портал ЗРклик 

Компанија Гомекс 
отворила још један 
малопродајни објекат 

24.01.2020. 

Чачак је 24. јануар 2020. постао богатији за још један Гомекс-ов објекат. 
Поред објекта “Чачак центар“ који већ више од пола године успешно 
послује, врата новог објекта под називом “Чачак Палилула“ су отворена 
била у 9х. 

10. Портал Суботица 
Надградни умиваоници 
"Керамике Јовановић" 

24.01.2020. 

Уколико међу понуђеним моделима купатилског намештаја не можете да 
пронађете онај који по свом дезену и дизајну одговара плочицама или 
вашем стилу, једноставно решење представља конструисан пулт на који се 
поставља надградни модел умиваоника. 

11. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Визија лепшег и јаког 
Зрењанина – деценија 
постојања ЗРЕПОК-а 
(ВИДЕО) 

25.01.2020. 

 

 

ЗРЕПОК је основан 1. децембра 2009. године на иницијативу угледног 
привредника Будимира Јовановића који је тада окупио 9 најуспешнијих 
компанија. За кратко време удружење је постало респектабилно тело у 
привреди Средњебанатског округа. Оно је препознато као саветодавни и 
корективни фактор на услузи привредницима, локалној самоуправи и 
грађанству. Једна од визија тада, а и данас је да се мора побољшати 
целокупни привредни амбијент и учинити Зрењанин, а и шире, бољим и 
привлачнијим местом за живот. 

 

Овом приликом уручена су признања, захвалнице као и једна донација 
појединцима односно институцијама које предстваљају, које заједнички 
стреме таквој визији града. Општој болници „Ђорђе Јоановић“ уручена је 
донација вредна милион динара која је уложена у обнову ИТ сектора. 
Признања су уручена ТФ „Михајло Пупин“ са којим удружење читаву 
деценију реализује програм „Летња стручна пракса“ путем којег је 150 
студената стекло практична знања, а 70 % од је добило и запослење. На 
иницијативу ЗРЕПОКА-а 2016. је основан ИКТ кластер који до данас служи 
свима који су заинтересовани за развој и освајање информационих 
технологија као и лакшем укључивању Средњебанатског округа у овај 
важан сегмент привреде. Признање поводом деценије сарадње уручено је 
Основној и средњој школи „9.Мај“ установи чији се предани стручњаци 
баве образовањем и васпитањем деце са тешкоћама у развоју. Признање 
је уручено и Унији послодаваца Зрењанин која је основана пре 6 година с 
циљем да реактивира живот пословне заједнице Зрењанина, што до дан 

Лист Зрењанин 

ДЕЦЕНИЈА 
ПОСЛОВНОГ КРУГА  
ЗРЕПОК: Постали смо 
респектабилан фактор у 
земљи 

Портал 
Зрењанински 

„Зрењанински пословни 
круг“ обележио десет 
година успешног рада 
(Фото) 

Градски прес 
центар 

Гламур и сјај на 
прослави ЗРЕПОК-а 

26.01.2020. 

КТВ 

Свечаним коктелом 
обележено 10 година 
постојања ЗРЕПОК-а 

27.01.2020. 

РТВ Сантос 10 година ЗРЕПОК-а 

Дневник 

Након деценије 
постојања Зрењанински 
пословни круг још јачи 

28.01.2020. 

https://www.zrklik.com/2020/01/kompanija-gomex-otvorila-jos-jedan-maloprodajni-objekat-4/
https://www.subotica.com/vesti/nadgradni-umivaonici-keramike-jovanovic-id37070.html
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/vizija-lepseg-i-jakog-zrenjanina-decenija-postojanja-zrepok-a-video/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/vizija-lepseg-i-jakog-zrenjanina-decenija-postojanja-zrepok-a-video/
http://www.listzrenjanin.com/decenija-poslovnog-kruga-zrepok-postali-smo-respektabilan-faktor-u-zemlji/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/zrenjaninski-poslovni-krug-obelezio-deset-godina-uspesnog-rada-foto/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/zrenjaninski-poslovni-krug-obelezio-deset-godina-uspesnog-rada-foto/
https://gradski.info/glamur-sjaj-na-proslavi-zrepoka/
https://gradski.info/glamur-sjaj-na-proslavi-zrepoka/
https://www.youtube.com/watch?v=VciDOvX2nBY
https://www.youtube.com/watch?v=JymXNCLMWkw
https://www.dnevnik.rs/vojvodina/nakon-decenije-postojana-zrenaninski-poslovni-krug-jos-jaci-jos-jaci-28-01-2020


 

Лист Зрењанин 

Обележена деценија 
Зрењанинског пословног 
круга - ЗРЕПОК 

30.01.2020. 

данас успешно и ради. 

12. Портал  I love 
Zrenjanin 

31. јануара последњи 
дан Персу школе 
клизања – дођите на 
журку 

30.01.2020. 
Након месец дана „Персуова“ школа клизања на клизалишту у центру 
Зрењанина, дошла је до финала. 

http://www.listzrenjanin.com/obelezena-decenija-zrenjaninskog-poslovnog-kruga-zrepok/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/31-januara-poslednji-dan-persu-skole-klizanja-dodjite-na-zurku/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/31-januara-poslednji-dan-persu-skole-klizanja-dodjite-na-zurku/

