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Медиј Наслов Датум  
Опис активности 
 

1. Прогресив 
магазин 

Отворен Гомекс у 
Ћуприји 

01.06.2020. 

У петак, 29. маја, у Ћуприји је отворена нова Гомекс продавница. Нови 
маркет се налази на адреси Анђе Ранковић 7, код Зелене пијаце и има 
преко 220м² продајног простора, две касе, девет новозапослених радника и 
широк асортиман производа. 

2. PTB 

Зрепок из Зрењанина 
препоручује затварање 
продавница недељом 

/ 
Az üzletek vasárnapi 
zárvatartását javasolja a 
nagybecskereki Zrepok 

02.06.2020. 

Чланови Зрепок-а из Зрењанина препоручују шефу државе и 
министарствима да недеља буде проглашена слободним даном за оне који 
раде у продавницама. 

Према Зрепок-у, током ванредног стања доказано је да грађани могу 
куповати неколико дана унапред, а трговина може да снабдева купце 
робом на дужи рок, па је важно поново покренути расправу о обавезном 
одмору у недељу. 

3. 

Портал 
Зрењанински 

ХАРМОНИЈА: Нови 
ултра модерни 
стамбено-пословни 
објекат у срцу града 

04.06.2020. 

Са традицијом дугом преко 26 година у продаји керамичких плочица и 
опреме за купатила компанија „Керамика Јовановић“ се упустила у нови 
подухват, нове пословне воде и то као инвеститор.  

Искрено верујемо да ће овај велелепан, ултра-модеран стамбено-пословни 
објекат „Хармонија“ бити почетак успешног путовања кроз свет „паметних 
зграда“. 

KTB 

Керамика Јовановић 
продаје станове у 
паметној згради 
Хармонија 

Портал I love 
Zrenjanin 

Складан живот у срцу 
града 

05.06.2020. 

4. Лист Зрењанин 

ПОСЛОВНИ САВЕТ 
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА: 
Израда Стратегије 

08.06.2020. 
На састанку Пословног савета града Зрењанина разматрана је 
информација о стању привреде током и након ванредног стања, а такође је 
разговарано и о формирању тима за итзраду Стратегије одрживог развоја 

У ЈУНУ ИЗДВАЈАМО: 

Чланпви Зреппк-а из Зреоанина преппручују шефу државе и министарствима да недеља буде прпглашена слпбпдним данпм за пне 
кпји раде у прпдавницама. 

Према Зреппк-у, тпкпм ванреднпг стаоа дпказанп је да грађани мпгу куппвати некпликп дана унапред, а тргпвина мпже да снабдева 
купце рпбпм на дужи рпк, па је важнп ппнпвп ппкренути расправу п пбавезнпм пдмпру у недељу. 

 

Преглед медијских објава за месец јун 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://progressivemagazin.rs/online/otvoren-gomex-u-cupriji/
http://progressivemagazin.rs/online/otvoren-gomex-u-cupriji/
http://www.rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/az-%C3%BCzletek-vas%C3%A1rnapi-z%C3%A1rvatart%C3%A1s%C3%A1t-javasolja-a-nagybecskereki-zrepok_1131006.html
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/harmonija-novi-ultra-moderni-stambeno-poslovni-objekat-u-srcu-grada/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/harmonija-novi-ultra-moderni-stambeno-poslovni-objekat-u-srcu-grada/
https://www.ktv.rs/2020/06/04/keramika-jovanovic-prodaje-stanove-u-pametnoj-zgradi-harmonija/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/skladan-zivot-u-srcu-grada/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/skladan-zivot-u-srcu-grada/
http://www.listzrenjanin.com/poslovni-savet-grada-zrenjanina-izrada-strategije-razvoja-od-2021-do-2027-godine/


развоја од 2021. до 2027. 
године 

Града Зрењанина за период од 2021. до 2027. године. 

5. 
Технички 
факултет 
„Михајло Пупин“ 

Промоција Летње 
стручне праксе 2020 

08.06.2020. 

Обавештавамо и уједно и позивамо студенте на промоцију десетог циклуса 
Летње стручне праксе 2020. у среду 10. јуна у 11 сати у малом амфитеатру 
Факултета. Том приликом ће се студентима пружити информације о овом 
пројекту чији је основни циљ пружање прилике младим људима да стекну 
практична знања, да се нађу у реалном пословном амбијенту и да својим 
ангажманом дођу до запослења. 

6. 
Портал 
Виртуелни 
инкубатор 

ДЕЦЕНИЈА САРАДЊЕ 
ПРИВРЕДЕ И 
ОБРАЗОВАЊА: Покреће 
се 10. циклус Летње 
стручне праксе 

08.06.2020. 

Промоција знања и подршка младима вредности су које ЗРЕПОК 
промовише деценију уназад, у циљу ублажавања негативних 
демографских трендова који се огедају кроз масован одлив младог и 
образованог становништва. Жеља Уније послодаваца Србије - послодавци 
Зрењанина и ЗРЕПОК-а је да задрже младе у Зрењанину отварајући врата 
својих фирми и пружајући им прилику за достојанствен живот и рад. 

7. Лист Зрењанин 

Живанко Радованчев, 
Председник Пословног 
савета Зрењанина 

11.06.2020. 

Искусни привредник, дугогодишњи директор „Млекопродукта”, Живанко 
Радованчев говори за лист „Зрењанин” о инвестицијама и пословним 
зонама у Зрењанину, а такође и о сарадњи Пословног савета Града са 
челницима локалне самоуправе. Разговарали смо и о изради Стратегије 
одрживог развоја Града Зрењанина за период 2021. до 2027. године. 

8. КТВ 

Гомекс – српска 
трговина која прати 
светске трендове 

12.06.2020. 

Оно што компанију Гомекс издваја од других јесте што Гомекс покушава да 
буде локална тј. права српска трговина, што значи да експондира и да води 
рачуна о локалном начину живота. Наш асортиман и начин функционисања 
прилагођени су српском тржишту рекао је КТВ телевизију директор 
компаније Гомекс, Горан Ковачевић. 

9. 

Град Зрењанин 

Јањић у индустријској 
зони “Багљаш”: “УМ-
ИНГ” и “Петкус ” прави 
пример развоја 
зрењанинске привреде 

15.06.2020. 

Градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић, са сарадницима, посетио је 
данас компанију “УМ-ИНГ”, која послује у индустријској зони “Багљаш” и 
прави је пример успешне зрењанинске фирме. Основан 2003. године, “УМ-
ИНГ” је 2011. подигао погоне и започео производњу у индустријској зони 
“Багљаш”. Реномирана фирма, чији је оснивач зрењанински привредник 
Борислав Умићевић, бави се првенствено пројектовањем и производњом 
опреме и услугама консалтинга и инжењеринга у домену уљарске 
индустрије. 

Континуирани раст, улагање у кадровски потенцијал, све шира палета и 
висок квалитет услуга, обезбедили су овој компанији запажено место у 
позиционирању на ширем тржишту. Данас “УМ-ИНГ” ради у партнерству 
или се равноправно надмеће за послове са угледним компанијама из 

Лист Зрењанин 

„УМ-ИНГ“ И „ПЕТКУС“: 
Пример развоја 
зрењанинске привреде 

РТВ Сантос 

Компанија “УМ-ИНГ” 
пример доброг 
пословања 

http://www.tfzr.uns.ac.rs/
http://www.tfzr.uns.ac.rs/
http://www.tfzr.uns.ac.rs/
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/decenija-saradnje-privrede-i-obrazovanja-pokrece-se-10-ciklus-letnje-strucne-prakse
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/decenija-saradnje-privrede-i-obrazovanja-pokrece-se-10-ciklus-letnje-strucne-prakse
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/decenija-saradnje-privrede-i-obrazovanja-pokrece-se-10-ciklus-letnje-strucne-prakse
http://www.listzrenjanin.com/zivanko-radovancev-predsednik-poslovnog-saveta-grada-zrenjanina/
https://www.ktv.rs/2020/06/12/gomex-srpska-trgovina-koja-prati-svetske-trendove/
http://www.zrenjanin.rs/sr/vesti/2020/06/janjic-u-industrijskoj-zoni-bagljas-um-ing-i-petkus-pravi-primer-razvoja-zrenjaninske-privrede
http://www.listzrenjanin.com/um-ing-i-petkus-primer-razvoja-zrenjaninske-privrede/
http://rtvsantos.com/vesti/kompanija-um-ing-primer-dobrog-poslovanja/


Градски прес 
центар 

Kомпанијa “Ум-Инг” 
прави је пример успешне 
зрењанинске фирме 

западне Европе, које су из сродне бранше. 

- Ово је прави пример развоја зрењанинске привреде и најбољи показатељ 
у ком правцу иде наш град. Само податак да је у последње четири године 
отворено пет хиљада нових радних места у новим и старим фирмама 
одличан је показатељ. А радује ме да нису само странци заинтересовани 
за ширење производње и куповину плацева, већ то чине и зрењанински и 
остали српски привредници који овде послују – оценио је градоначелник 
Јањић, приликом посете компанији “УМ-ИНГ”. 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

Градоначелник Јањић, 
са сарадницима, 
посетио је данас 
компанију “Ум-Инг” 

10. 

Kабинет 
министра без 
портфеља 
задуженог за 
регионални 
развој и рад 
јавних предузећа 

НИШТА НЕ УСПЕВА 
КАО УСПЕХ -  Кркобабић 
у посети Српском 
Итебеју у општини 
Житиште 

16.06.2020. 

 

Министар у Влади Републике Србије задужен за регионални развој Милан 
Кркобабић посетио је данас банатску општину Житиште где је у селу 
Српски Итебеј отворио „Прву летњу задружну школу“ у организацији 
Задружног савеза Војводине. Тродневну школу са стручним предавањима 
у земљорадничкој задрузи „Мркшићеви салаши“ и практичним обиласцима 
неколико успешних задруга Војводине, похађаће 54 учесника са територије 
читаве АП Војводине и намењена је свим члановима задруга који желе да 
своје знање обогате практичним стручним саветима. 

Кркобабић је, говорећи о развоју задругарства и неспорном успеху пројекта 
„500 задруга у 500 села“, истакао: 

„Ово је пут којим Војводина и Србија треба да иду даље. Али одлучно, без 
застајкивања. То је императив времена и већ потврђено искуство 
развијених земаља Европе. Ова успешна задруга може да послужи као 
добар пример за свако веће село. Овде се види, чује и осећа успех. Ништа 
не успева тако добро као успех.“ 

ЗЗ „Мркшићеви салаши“ послује већ 28 година, има 21 члана, 307 
коопераната и чак 314 запослених. Данас ово банатско место има 1900 
становника и скоро трећина становништва је на неки начин економски 
везана за задругу, а ако се том броју додају и чланови њихових породица 
може се рећи да место опстаје захваљујући задрузи. 

Министар је истакао да је Влада Србије спремна да подржи улагања у 
задруге, да је уз трансфер знања и технологија ово рецепт за опстанак 
сеоских средина и позвао повратнике из иностранства да размисле о 

РТВ 

Прва летња школа 
задругарства у Српском 
Итебеју у Житишту 

Портал еКапија 

У Српском Итебеју 
оворена Прва летња 
задружна школа 

Бета 

Кркобабић отворио 'Прву 
летњу задружну школу' у 
Српском Итебеју 

Дневник 

Прва летња школа 
задругарства у Српском 
Итебеју у Житишту 

РТВ Сантос 

Летња задружна школа 
отворена у Српском 
Итебеју 

https://gradski.info/k%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%98a-%d1%83%d0%bc-%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d1%98%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5/
https://gradski.info/k%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%98a-%d1%83%d0%bc-%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d1%98%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/gradonacelnik-janjic-sa-saradnicima-posetio-je-danas-kompaniju-um-ing/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/gradonacelnik-janjic-sa-saradnicima-posetio-je-danas-kompaniju-um-ing/
https://www.mbprr.gov.rs/aktivnosti-saopstenja.php
https://www.mbprr.gov.rs/aktivnosti-saopstenja.php
https://www.mbprr.gov.rs/aktivnosti-saopstenja.php
https://www.mbprr.gov.rs/aktivnosti-saopstenja.php
https://www.mbprr.gov.rs/aktivnosti-saopstenja.php
https://www.mbprr.gov.rs/aktivnosti-saopstenja.php
https://www.mbprr.gov.rs/aktivnosti-saopstenja.php
https://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/banat/prva-letnja-skola-zadrugarstva-u-srpskom-itebeju-u-zitistu_1135716.html
https://www.ekapija.com/news/2914481/u-srpskom-itebeju-ovorena-prva-letnja-zadruzna-skola
https://beta.rs/ekonomija/ekonomija-srbija/128957-krkobabic-otvorio-otvorio-prvu-letnju-zadruznu-skolu-u-srpskom-itebeju
https://www.dnevnik.rs/ekonomija/prva-letna-skola-zadrugarstva-u-srpskom-itebeju-u-zitistu-16-06-2020
http://rtvsantos.com/vesti/letnja-zadruzna-skola-otvorena-u-srpskom-itebeju/


Портал Житиште 
Он-лајн 

Министар Кркобабић у 
посети Српском Итебеју 

улагањима у пољопривреду, на основу стручних савета чланова 
Академојског одбора за село САНУ. 

Председник Задружног савеза Војводине Радислав Јованов изјавио је да 
су задругама потребни млади, стручни људи и да они данас имају 
могућност да остају и запошљавају се у својим срединама. Јованов је 
захвалио министру Кркобабићу на залагању и истакао  да је Влада 
Републике Србије протеклих година направила историјски корак напред у 
задружном сектору, давањем бесповратних подстицајних средстава 
задругама. 

 Подсећамо, за три године основано је 715 нових задруга, а држава је 
директно помогла рад 152 задруге са укупно 1,7 милијарди динара за 
набавку опреме, механизације, матичних засада, основног стада итд. 

Портал АгроФин 

Прва летња школа 
задругарства у Српском 
Итебеју (ВИДЕО) 

Портал Инфо 
Прес 

Прва летња школа 
задругарства 

Портал Агро 
Смарт 

У Српском Итебеју 
отворена прва летња 
задружна школа 

Дунав телевизија 

Прва летња школа 
задругарства у Српском 
Итебеју у Житишту 

11. Портал Топ 
Србија 

Војислав Мркшић: Кључ 
успеха је у раду, 
дисциплини и 
улагањима у младе 
кадрове 

17.06.2020. 

Војислав Мркшић, власник успешне банатске задруге „Мркшићеви салаши“ 
(Милоша Црњанског бб, Српски Итебеј), био је домаћин министру Милану 
Кркобабићу, Задружном савезу Војводине (ЗСВ) и његовом председнику, 
господину Радиславу Јованову, представницима медија који су посетили 
ову задругу као пример добре праксе. 

12. KTB 

Горан Ковачевић: 
Корона може бити 
погубнија по привреду 
него по здравствени 
систем 

18.06.2020. 

Пандемија KОВИД 19 има два аспекта: здравствени и економски па је 
добро у овој ситуацији имати менаџера који би тачно проценио до које 
границе сме да има превагу неки од тих сегмената рекао је кандидат за 
народног посланика на листи Покрета слободних грађана Горан Ковачевић. 

13. Портал 021 
Нови Гомекс отворен у 
Глогоњу 

19.06.2020. 
Од петка, 19. јуна, малопродајна мрежа компаније Гомекс богатија је за још 
један нови објекат. 

https://zitisteonline.com/test-vesti/1903-ministar-krkobabic-u-poseti-srpskom-itebeju
https://zitisteonline.com/test-vesti/1903-ministar-krkobabic-u-poseti-srpskom-itebeju
https://www.agrofin.rs/vesti/prva-letnja-skola-zadrugarstva-u-srpskom-itebeju-video/
https://www.infopress.rs/privreda/prva-letnja-skola-zadrugarstva/
https://www.infopress.rs/privreda/prva-letnja-skola-zadrugarstva/
https://agrosmart.net/2020/06/16/u-srpskom-itebeju-otvorena-prva-letnja-zadruzna-skola/
https://agrosmart.net/2020/06/16/u-srpskom-itebeju-otvorena-prva-letnja-zadruzna-skola/
http://dunavtelevizija.rs/2020/06/16/prva-letnja-skola-zadrugarstva-u-srpskom-itebeju-u-zitistu/
https://www.topsrbija.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10128:vojislav-mrki-klju-uspeha-je-u-radu-disciplini-i-ulaganjima-u-mlade-kadrove-&catid=305:institucije&Itemid=560
https://www.topsrbija.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10128:vojislav-mrki-klju-uspeha-je-u-radu-disciplini-i-ulaganjima-u-mlade-kadrove-&catid=305:institucije&Itemid=560
https://www.ktv.rs/2020/06/18/goran-kovacevic-korona-moze-biti-pogubnija-po-privredu-nego-po-zdravstveni-sistem/
https://www.021.rs/story/Info/Vojvodina/246313/Novi-Gomex-otvoren-u-Glogonju.html


14. Портал Топ 
Србија 

Мр Јелена Несторов 
Бизоњ: Удруживање је 
закон опстанка 

19.06.2020. 

Мр Јелена Несторов Бизоњ, генерална секретарка Задружног савеза 
Војводине (ЗСВ), поред председника Радислава Јованова, алфа и омега је 
свих активности Савеза, па тако и управо завршеног пројекта 1. Летње 
школе задругарства, одржане 16 - 18 јуна за 54 полазника у ЗЗ „Мркшићеви 
салаши“, Српски Итебеј, као домаћином. Осим улоге организатора (ЗСВ), 
полазницима је одржала предавање о примерима добре праксе у свету, 
које је са великом пажњом испраћено. 

15. 

Портал Моја 
Србија 

Мој избор 2020 – 
Потрошачи су наградили 
најбоље домаће 
производе и брендове 

19.06.2020. 

У петак, 19. јуна, у Свечаној сали Скупштине Београда уручена су 
признања „Мој избор“, која се додељују најбољим домаћим производима и 
брендовима искључиво на основу гласова потрошача. Акцију „Мој избор“ 
по десети, јубиларни пут организовало је удружење „Моја Србија“ са 
циљем подстицања развоја домаће производње и побољшања кваллитета 
робе и услуга у Србији. 

Титулу Најомиљенији домаћи производ понео је Плазма кекс компаније 
„Бамби“, док је звање Најомиљенији произвођач у Србији, ове године 
понела компанија Дијамант. 

Златне плакете за десетогодишње лидерство у својим категоријама добили 
су: Златиборац, у категорији „Месо и месне прерађевине“, Дијамант у 
категорији „Уље, прилози и преливи“, Зачин Ц у категорији „Супе, брашно и 
додаци јелима“ и Плазма кекс као омиљени слаткиш. 

Портал еКапија 

Мој избор 2020 - 
Потрошачи изабрали 
најбоље домаће 
производе и брендове 

Студио Б 

Признања најбољим 
домаћим производима и 
брендовима 

Портал Бизнис 

ПЛАЗМА КЕКС И 
ДИЈАМАНТ 
НАЈОМИЉЕНИЈИ 
ПОТРОШАЧИМА 
Домаће порекло 
најважније за купце 

20.06.2020. 

16. 

Портал 
Зрењанински 

ПОТРОШАЧИ РЕКЛИ 
СВОЈЕ: „Дијамант“ 
најомиљенији 
произвођач у Србији! 

21.06.2020. 

Најомиљенији произвођач у Србији је зрењанинска компанија „Дијамант“, 
саопштило је удружење „Моја Србија“. Ово удружење је по десети, 
јубиларни пут, организовало акцију „Мој избор“, са циљем подстицања 
развоја домаће производње и побољшања квалитета робе и услуга у 
Србији. Акцију је и ове године подржао Град Београд. 

Портал 
Виртуелни 
инкубатор 

БИЗНИС ВЕСТИ - 
Потрошачи одабрали 
најбоље домаће 
производе и брендове 

22.06.2020. 

Прогресив 
магазин 

Додељене награде „Мој 
избор 2020.“ 

https://www.topsrbija.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10137:mr-jelena-nestorov-bizonj-udruivanje-je-zakon-opstanka&catid=305:institucije&Itemid=560
https://www.topsrbija.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10137:mr-jelena-nestorov-bizonj-udruivanje-je-zakon-opstanka&catid=305:institucije&Itemid=560
https://mojasrbija.rs/wp/moj-izbor-2020-glasajte-za-najbolje-domace-proizvode-i-brendove-za-nagradu-potrosaca/
https://mojasrbija.rs/wp/moj-izbor-2020-glasajte-za-najbolje-domace-proizvode-i-brendove-za-nagradu-potrosaca/
https://www.ekapija.com/news/2919023/moj-izbor-2020-potrosaci-izabrali-najbolje-domace-proizvode-i-brendove
https://studiob.rs/priznanja-najboljim-domacim-proizvodima-i-brendovima/
https://biznis.rs/u-fokusu/plazma-keks-i-dijamant-najomiljeniji-potrosacima-domace-poreklo-najvaznije-za-kupce/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/potrosaci-rekli-svoje-dijamant-najomiljeniji-proizvodjac-u-srbiji/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/potrosaci-rekli-svoje-dijamant-najomiljeniji-proizvodjac-u-srbiji/
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/biznis-vesti-potrosaci-odabrali-najbolje-domace-proizvode-i-brendove
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/biznis-vesti-potrosaci-odabrali-najbolje-domace-proizvode-i-brendove
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/biznis-vesti-potrosaci-odabrali-najbolje-domace-proizvode-i-brendove
http://progressivemagazin.rs/online/dodeljene-nagrade-moj-izbor-2020/
http://progressivemagazin.rs/online/dodeljene-nagrade-moj-izbor-2020/


17. Прогресив 
магазин 

Гомекс стигао у Глогоњ 22.06.2020. 
Од петка, 19. јуна, малопродајна мрежа компаније Гомекс богатија је за још 
један нови објекат. У питању је новоотворена продавница у сеоском 
насељу Глогоњ, на територији Општине Панчево. 

18. Портал Бизлајф 

Потрошачи знају 
најбоље: Дијамант 
добитник признања 
“Најомиљенији 
произвођач 2020” 

23.06.2020. 

Да је Дијамант заслужени добитник признања о којем одлучују искључиво 
они који производе користе, сведочи константан раст продаје наших 
производа. Престижна награда „Најомиљенији произвођач 2020‟ је доказ 
квалитета, то је додатна потврда традиционалне привржености потрошача 
Дијаманту. 

19. 

Портал 
Зрењанински 

ПерСу комшија стигао у 
Ботош: Отворен нови 
маркет у селу (Фото) 

29.06.2020 

Нови ПерСу маркет свечано је отворен у суботу, 27. јуна, у Ботошу, на 
адреси Тозе Марковића бб. 

На дан отварања купце је, поред бројних акцијских снижења, гратис 
рачуна, поклон куповина и пакета, промоција и поклона, дочекао модерно 
уређен ентеријер, љубазни продавци, као и широк асортиман свежих, 
домаћих производа. 

На простору од око 125 квадратних метара, овај маркет свакодневно нуди 
својим потрошачима преко 2.500 различитих артикала, како водећих 
брендова, тако и домаћих, локалних произвођача. Поред готово 250 
артикала који се сваке недеље могу наћи на акцији, велики акценат је и на 
ПерСу пијаци, богатој свежим и здравим воћем и поврћем, и одељењу 
свежег меса у МАП паковању, врхунског квалитета и контролисаног 
порекла. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Отворен нови ПерСу 
маркет у Ботошу 

Лист Зрењанин 

ПЕРСУ КОМШИЈА 
СТИГАО У БОТОШ: 
Бројне акције, снижења, 
промоције и поклони 

Портал Вести 
Нови ПерСу маркет 
отворен у Ботошу 

Портал Житиште 
онлајн 

ПерСу комшија стигао у 
Ботош 

Портал 021 
Нови ПерСу маркет 
отворен у Ботошу 

 
 
 
 

Град Зрењанин 

Одржана седница 
Градског већа: 
постигнуте рекордне 
цене за квадратни метар 

29.06.2020. 

Зрењанинско Градско веће јуче је одлучило да се отуђи неколико парцела 
градског грађевинског земљишта, на основу најповољнијих понуда у 
спроведеном јавном оглашавању. 

http://progressivemagazin.rs/online/gomex-stigao-u-glogonj/
http://progressivemagazin.rs/online/gomex-stigao-u-glogonj/
https://www.bizlife.rs/biznis/poslovne-vesti/potrosaci-znaju-najbolje-dijamant-dobitnik-priznanja-najomiljeniji-proizvodjac-2020/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/persu-komsija-stigao-u-botos-otvoren-novi-market-u-selu-foto/?fbclid=IwAR13ecCz6hbCqEN_WzDdaEA7w8WcSGXcdBRT9MHvJ5HprAAcaj4W5DUvhg4
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/persu-komsija-stigao-u-botos-otvoren-novi-market-u-selu-foto/?fbclid=IwAR13ecCz6hbCqEN_WzDdaEA7w8WcSGXcdBRT9MHvJ5HprAAcaj4W5DUvhg4
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/otvoren-novi-persu-market-u-botosu/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/otvoren-novi-persu-market-u-botosu/
https://www.listzrenjanin.com/persu-komsija-stigao-u-botos-brojne-akcije-snizenja-promocije-i-pokloni/
https://www.vesti.rs/Zrenjanin/Novi-PerSu-market-otvoren-u-Botosu.html
https://zitisteonline.com/test-vesti/1922-persu-komsija-stigao-u-botos
https://zitisteonline.com/test-vesti/1922-persu-komsija-stigao-u-botos
https://www.021.rs/story/Info/Vojvodina/247151/Novi-PerSu-market-otvoren-u-Botosu.html
http://www.zrenjanin.rs/sr/vesti/2020/06/odrzana-sednica-gradskog-veca-postignute-rekordne-cene-za-kvadratni-metar-gradjevinskog-zemljista-u-zrenjaninu-za-jednu-parcelu-placeno-skoro-50-miliona-dinara


 

 
 
 
20. 

грађевинског земљишта 
у Зрењанину, за једну 
парцелу плаћено скоро 
50 милиона динара 

Тако је продата грађевинска парцела површине 1.642 квадратна метра, по 
готово невероватној цени од 29.965 динара за квадрат, или укупно 49,2 
милиона динара. Купац је зрењанинска компанија „Керамика Јовановић“, а 
у питању је парцела на углу улица Панчевачке и Марка Орешковића, која је 
намењена за вишепородично становање. 

Виолета Кучанда Богасениева, из Одељења за имовинско-правне послове 
Градске управе, навела је да се одлуке о отуђењу градског грађевинског 
земљишта заснивају на јавном огласу који је Град Зрењанин расписао 
током маја и јуна.  

- Ово је био један од најинтересантнијих огласа. Имали смо велики број 
заинтересованих инвеститора, али је само њих осморо дало најповољније 
понуде. Укупна површина продатог земљишта по овом огласу износи 
46.550 квадратних метара, а укупна вредност 123.208.848 динара. То је 
највиша постигнута цена у новијој историји града, у последњих десетак 
година сигурно - казала је она. 

Портал ЗРклик 

Постигнуте рекордне 
цене за квадратни метар 
грађевинског земљишта 
у Зрењанину 

Дневник 

У Зрењанину парцела 
продата за рекордних 50 
милиона динара 

30.06.2020. 

https://www.zrklik.com/2020/06/postignute-rekordne-cene-za-kvadratni-metar-gradjevinskog-zemljista-u-zrenjaninu/
https://www.dnevnik.rs/ekonomija/naslovi/u-zrenaninu-parcela-prodata-za-rekordnih-50-miliona-dinara-30-06-2020

