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1. 

Портал I love 
Zrenjanin 

ПерСу Интернет 
продавница почиње 
данас са радом 

01.05.2020. 

– У понуди имамо преко 1.000 артикала неопходних за свакодневну 
употребу, а асортиман ћемо константно ширити и прилагођавати 
потребама наших потрошача. Тренутно су доступни производи из 
категорије свежег воћа и поврћа, млечних и сухомеснатих производа, 
пекарских производа, основних животних намирница, пића, кућне хемије, 
као и хране за кућне љубимце. – поручују из ПерСу маркета. Портал Вести  

ПерСу маркети раде за 
викенд, онлајн куповина 
од данас 

2. 

Портал 
Зрењанински 

ГОМЕКС ШОП 
АПЛИКАЦИЈА: Куповина 
без одласка у 
продавницу 04.05.2020. 

Компанија „Гомекс“ Зрењанинцима од данас нуди могућност куповине без 
одласка у продавницу.  

Овај савремени вид набавке подразумева онлине поручивање робе, као и 
потпуно бесплатну испоруку на кућну адресу за све куповине у вредности 
већој од 3.000 динара.  

Потребно је само да преузмете и инсталирате нову апликацију „Гомекс 
Шоп“. 

РТВ Сантос 
Гомекс апликација 
доступна Зрењанинцима 

Портал I love 
Zrenjanin 

„Гомекс“: Куповина без 
одласка у продавницу – 
достава бесплатна 

05.05.2020. 

3. РТВ Сантос 

Изградња станова у 
Зрењанину у време 
коронавируса 

12.05.2020. 

Изградња станова у Србији и Зрењанину трајала је у континуитету. 
Прилагођавања је било само због примене здравствених мера и 
спречавања потенцијалног ширење коронавируса. До каквих је промена 
дошло, каква је потражња за куповином станова и зашто нису продати 
станови на атрактивној локацији, разговарали смо са Будимиром 
Јовановићем, директором фирме „Керамика Јовановић“, који реализује 
значајан грађевински пројекат. 

У MАЈУ ИЗДВАЈАМО: 

Чланпви Зреоанинскпг ппслпвнпг круга – ЗРЕПОК једнпгласнп су дпнели пдлуку да ппкрену Иницијативу за забрану рада недељпм и за 
време државних празника у тргпвинскпј делатнпсти (прпдавнице мешпвите рпбе, тржни центри). 

Иницијатива је дпстављена председнику Републике Александру Вучићу, председници Владе Републике Србије Ани Брнабић, министру 
за рад, заппшљаваое, бпрачка и спцијална питаоа Зпрану Ђпрђевићу, министру тргпвине, туризма и телекпмуникација Расиму 

Љајићу и председници Нарпдне скупштине Републике Србије Маји Гпјкпвић. 

 

 

 

 
Преглед медијских објава за месец мај 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-internet-prodavnica-pocinje-danas-sa-radom-2020/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-internet-prodavnica-pocinje-danas-sa-radom-2020/
https://www.vesti.rs/Gradovi/PerSu-marketi-rade-za-vikend-online-kupovina-od-danas.html
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/gomex-shop-aplikacija-kupovina-bez-odlaska-u-prodavnicu/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/gomex-shop-aplikacija-kupovina-bez-odlaska-u-prodavnicu/
https://www.youtube.com/watch?v=_s3nsNBfUhU
https://ilovezrenjanin.com/gomex/gomex-kupovina-bez-odlaska-u-prodavnicu-dostava-besplatna/
https://ilovezrenjanin.com/gomex/gomex-kupovina-bez-odlaska-u-prodavnicu-dostava-besplatna/
http://rtvsantos.com/vesti/izgradnja-stanova-u-zrenjaninu-u-vreme-koronavirusa/


4. еКапија 
Купујмо домаће, фраза 
или стварност? 

12.05.2020. 

Да би крилатица "Купујмо домаће" заиста заживела, потребно је много 
рада, али и промене свести купаца, закључено је на седмом панелу у 
оквиру иницијативе "Свет хоће домаће", коју организује УСАИД-ов Пројекат 
за конкурентну привреду, са називом "Купујмо домаће: фраза или 
стварност?". У панелу је учествовао и члан ЗРЕПОК-а, Горан Ковачевић. 

5. Лист Зрењанин 

Како општине средњег 
Баната могу да помогну 
локалним 
предузетницима 

15.05.2020. 

У ЗРЕПОК-у сматрају да Град Зрењанин, те општине Житиште, Сечањ, 
Нови Бечеј и Нова Црња неке пројекте и активности треба да одложе јер 
сада у буџету имају мањи прилив новца од пореза на зараде и приходе од 
самосталне делатности. 

6. еКапија 

У Зрењанину се гради 
500 станова - Активно 
седам градилишта, 
највеће на комплексу 
Мала Америка 

20.05.2020. 

Осим два градилишта у Малој Америци, у Гундулићевој улици, станови се 
тренутно граде на локацијама у Обилићевој улици (инвеститор предузеће 
Јовановић Зрењанин), Југ Богдана (Биолектрик Зрењанин), Тргу Доситеја 
Обрадовића (ГИК Банат - Интерградња), Иве Војновића (АМ Капитал 
инвест Зрењанин) и Панчевачкој улици, у оквиру Регионалног стамбеног 
програма у Републици Србији. 

7. 

Б92 

И они траже забрану 
рада недељом: 
Зрењанински пословни 
круг доставио 
иницијативу министрима 

20.05.2020. 

Зрењанин -- Зрењанински пословни круг - ЗРЕПОК доставио је данас 
Иницијативу за забрану рада недељом и за време државних празника у 
трговинској делатности. 

Иницијатива је достављена председници Владе Републике Србије Ани 
Брнабић, министру за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Зорану Ђорђевићу, министру трговине, туризма и телекомуникација 
Расиму Љајићу и председници Народне скупштине Републике Србије Маји 
Гојковић. 

"Чланови Зрењанинског пословног круга – ЗРЕПОК једногласно су донели 
одлуку да покрену Иницијативу за забрану рада недељом и за време 
државних празника у трговинској делатности (продавнице мешовите робе, 
тржни центри)", наводи се на сајту ЗРЕПОК-а. 

Оно што је, како наводе, врло важно, јесте доношење закона који "не 
дозвољава изузетке, како би се избегао сваки вид злоупотребе". 

Иницијатива је, наводи ЗРЕПОК, проистекла из чињенице да су грађани за 
време ванредног стања и ригорозних ограничења "успевали да се 
снабдевају основним животним намирницама и осталим потрепштинама за 
живот, чак и у ситуацијама када су продавнице биле затворене три 

Србија Данас 

ПОЧЕЛА ЗАБРАНА 
РАДА НЕДЕЉОМ: Град 
за градом ПОКРЕЋЕ 
ИНИЦИЈАТИВУ да 
трговине не раде другог 
дана викенда 

Данас 

Иницијатива 
Зрењанинског пословног 
круга за забрану рада 
недељом у трговинској 
делатности 

Бизнис Телеграф 

Да ли ћемо забранити 
рад недељом у Србији? 
Држава има јасан став 

Каматица И трговци и радници 
траже нерадну недељу 

https://www.ekapija.com/news/2875116/kupujmo-domace-fraza-ili-stvarnost
http://www.listzrenjanin.com/kako-opstine-srednjeg-banata-mogu-da-pomognu-lokalnim-preduzetnicima/
https://www.ekapija.com/real-estate/2883797/KZIN/u-zrenjaninu-se-gradi-500-stanova-aktivno-sedam-gradilista-najvece-na-kompleksu
https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2020&mm=05&dd=20&nav_id=1685900
https://www.srbijadanas.com/biz/vesti/drzava-ima-jasan-stav-evo-da-li-ce-se-zabraniti-rad-nedeljom-u-srbiji-2020-05-20
https://www.danas.rs/ekonomija/inicijativa-zrenjaninskog-poslovnog-kruga-za-zabranu-rada-nedeljom-u-trgovinskoj-delatnosti/
https://biznis.telegraf.rs/info-biz/3192196-da-li-cemo-zabraniti-rad-nedeljom-u-srbiji-drzava-ima-jasan-stav
https://www.kamatica.com/analiza/i-trgovci-i-radnici-traze-neradnu-nedelju/61714


Ппртал I love 
Zrenjanin 

Удружење привредника 
ЗРЕПОК поднело 
иницијативу за забрану 
рада недељом 

узастопна дана". 

У претходном периоду земље у окружењу донеле су одлуку да се забрани 
рад недељом и са економске тачке гледишта та одлука није утицала 
негативно на ниво запослености радника нити на пословање привредних 
субјеката, наводе они. 

У области трговине има око 200.000 запослених, од тога су 70 одсто жене. 

"Најнормалнија ствар хуманог друштва је обезбеђивање услова за живот 
породице. У ситуацији када запослена особа мора да ради 28 дана у 
месецу, не можемо се похвалити чињеницом да је стандард грађана на 
адекватном нивоу. Такве радне обавезе запослених лоше утичу на 
здравље, породицу али и на комплетно друштво", наводи се у објави 
ЗРЕПОК-а. 

Ова одлука, како су оценили, "не треба да буде посматрана само са 
економске стране, већ много шире". 

"Одлука је битна како социолошки у смислу функционисања породице 
(породични ручак, верски обичаји), тако и културолошки у погледу система 
вредности када је реч о породичним догађајима и забавама". 

Са економске стране посматрано, трговине би се суочиле са 
прерасподелом радних обавеза и распореда рада радника, радници би 
били одморнији, угоститељски објекти би имали већи простор за рад и 
потенцијално више посета, што у овој ситуацији после пандемије може 
бити позитивно за њихов бржи опоравак, поручили су они. 

ЗРЕПОК је позвао привредне субјекте да се у знак поштовања према 
својим запосленим радницима придруже иницијативи за укидање рада 
недељом и за време државних празника. 

Иницијативу су претходно поднели и привредници из Бајине Баште, који су 
тражили да се на територији те општине усвоји правна регулатива која 
недељу предвиђа као нерадни дан. 

У детаљном образложењу наведени су сви разлози који иду у прилог 

Ппртал 
Зреоанински 

ЗРЕПОК покренуо 
иницијативу да се 
трговинама забрани рад 
недељом 

ЗРклик 

ЗРЕПОК: Иницијатива за 
забрану рада недељом и 
за време државних 
празника 

еКапија 

Иницијатива 
Зрењанинског пословног 
круга за забрану рада 
недељом у трговинској 
делатности 

Портал БизИнфо 

И они траже забрану 
рада недељом: 
Зрењанински пословни 
круг доставио 
иницијативу министрима 

РТВ Сантос 

ЗРЕПОК покренуо 
иницијативу како би се 
забранио рад недељом у 
трговинској делатности 

Портал Кутактнет 

ПОЧЕЛА ЗАБРАНА 
РАДА НЕДЕЉОМ: Овај 
град је први ПОКРЕНУО 
ИНИЦИЈАТИВУ да 
трговине не раде другог 
дана викенда 

Дневник 
И трговци желе викенд с 
породицом 

21.05.2020. 

Лист Зрењанин 

ЗРЕПОК ПОКРЕНУО 
ИНИЦИЈАТИВУ: 
Омогућите запосленима 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/udruzenje-privrednika-zrepok-podnelo-inicijativu-za-zabranu-rada-nedeljom/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/udruzenje-privrednika-zrepok-podnelo-inicijativu-za-zabranu-rada-nedeljom/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/zrepok-pokrenuo-inicijativu-da-se-trgovinama-zabrani-rad-nedeljom/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/zrepok-pokrenuo-inicijativu-da-se-trgovinama-zabrani-rad-nedeljom/
https://www.zrklik.com/2020/05/zrepok-inicijativa-za-zabranu-rada-nedeljom-i-za-vreme-drzavnih-praznika/
https://www.ekapija.com/news/2883676/inicijativa-zrenjaninskog-poslovnog-kruga-za-zabranu-rada-nedeljom-u-trgovinskoj-delatnosti
https://bizinfo.rs/2020/05/20/i-oni-traze-zabranu-rada-nedeljom-zrenjaninski-poslovni-krug-dostavio-inicijativu-ministrima/
http://rtvsantos.com/vesti/zrepok-pokrenuo-inicijativu-kako-bi-se-zabranio-rad-nedeljom-u-trgovinskoj-delatnosti/
http://www.kutaknet.com/index.php/aktuelno/pocela-zabrana-rada-nedeljom-ovaj-grad-je-prvi-pokrenuo-inicijativu-da-trgovine-ne-rade-drugog-dana-vikenda
https://www.dnevnik.rs/vojvodina/i-trgovci-zele-vikend-s-porodicom-21-05-2020
http://www.listzrenjanin.com/zrepok-pokrenuo-inicijativu-omogucite-zaposlenima-da-vikend-provedu-sa-svojim-porodicama/


да викенд проведу са 
својим породицама 

усвајању овакве одлуке, а наводи се да је током ванредног стања дошло се 
до закључка да је апсолутно могуће задовољити све потребе грађана у 
условима редукованог радног времена и да су дискретни хероји у тешким 
временима били радници продавци и запослени у малопродајним 
објектима. 

РТВ Сантос 

Домаћи трговински 
ланци подржавају 
забрану рада недељом 

8. 

Лист Зрењанин 

Летња стручна пракса је 
добар пример сарадње 
привреде и образовања 

21.05.2020. Праксу сам 2015. године радио у предузећу „Керамика Јовановић”, као 
један од најбољих студената и учесника пројекта добио сам понуду за 
посао коју, наравно, нисам одбио. Сада имам скоро пет година радног 
искуства – каже Алекса Пиљевић. 

НМР инфо 

Летња стручна пракса је 
добар пример сарадње 
привреде и образовања 

22.05.2020. 

9. 

Ало 

И ТРГОВЦИ И 
РАДНИЦИ ЗА ЗАБРАНУ 
Недеља би у Србији 
могла да буде нерадан 
дан! 

22.05.2020. 

 

 

 

Привредници из Бајине Баште покренули су иницијативу коју је усвојило и 
општинско веће да недеља за трговце прехрамбеном и мешовитом робом 
буде нерадни дан.  

Они наводе да се током ванредног стања дошло до закључка да је могуће 
задовољити све потребе грађана и у условима редукованог радног 
времена.  

Сличну идеју изнео је и зрењанински пословни круг - ЗРЕПОК, који се 
залаже за забрану рада недељом и за време државних празника у 
трговинској делатности. 

 

 

Портал 013инфо 

Да ли је „одзвонило" 
раду недељом у Србији? 
И трговци и радници за 
забрану 

Блиц 

КОРОНА ВРАТИЛА У 
ЖИЖУ ПИТАЊЕ РАДА 
НЕДЕЉОМ Мишљења и 
даље подељена, држава 
препушта договор 
послодавцима и 
радницима 23.05.2020. 

Портал Еспресо 

ДА ЛИ ЋЕ БИТИ 
УВЕДЕНА ЗАБРАНА 
РАДА НЕДЕЉОМ? 
Мишљења су подељена, 
ОТКАЗИ БИ 
ПЉУШТАЛИ САМО 

https://www.youtube.com/watch?v=VPp67CEs03g
http://www.listzrenjanin.com/letnja-strucna-praksa-je-dobar-primer-saradnje-privrede-i-obrazovanja/
https://www.jasatomic.org/letnja-strucna-praksa-je-dobar-primer-saradnje-privrede-i-obrazovanja/
https://www.alo.rs/vesti/drustvo/nedelja-bi-u-srbiji-mogla-da-bude-neradan-dan/313490/vest
https://013info.rs/vesti/srbija/da-li-je-odzvonilo-radu-nedeljom-u-srbiji-i-trgovci-i-radnici-za-zabranu
https://www.blic.rs/biznis/vesti/korona-vratila-u-zizu-pitanje-rada-nedeljom-misljenja-i-dalje-podeljena-drzava/w4fwee0
https://www.espreso.rs/vesti/drustvo/564299/da-li-ce-biti-uvedena-zabrana-rada-nedeljom-misljenja-su-podeljena-otkazi-bi-pljustali-samo-tako


ТАКО!  

 

 

Чланови Зрењанинског пословног круга – ЗРЕПОК једногласно су донели 
одлуку да покрену Иницијативу за забрану рада недељом и за време 
државних празника у трговинској делатности (продавнице мешовите робе, 
тржни центри). 

Портал Локалне 
новине 

И трговци и радници за 
забрану 

Urban City Radio 

Поново актуелно питање 
о забрани рада 
недељом у Србији, шта 
ви кажете? 

Портал А1инфо 

Корона покренула 
питање да ли ће бити 
уведена забрана рада 
недељом! 

10. 

Курир 

ДА ЛИ ЋЕ БИТИ 
УВЕДЕНА ЗАБРАНА 
РАДА НЕДЕЉОМ? Ево 
шта каже ДРЖАВА, 
корона вратила ово 
питање у ЖИЖУ 
ИНТЕРЕСОВАЊА 24.05.2020. 

Већ неколико месеци, тачније још од почетка године спекулише се о томе 
да би рад продавница и тржних центара могао да се забрани недељом. У 
јануару је чак и донето решење о формирању радне групе која би се 
бавила том темом.  

Та прича је накратко заустављена због епидемије Ковида-19, али су нам 
можда баш ванредно стање и полицијски час дошли и као показатељ да 
можемо да преживимо и без куповине недељом.  

Зрењанински пословни круг поднео је иницијативу за забрану рада у 
трговинама недељом и државним празницима, а у томе су учествовали и 
поједини власници трговинских ланаца. 

Портал Банкар 

Да ли ће бити уведена 
забрана рада недељом: 
Ево шта каже држава, 
шта синдикалци, а шта 
стручњаци 

РТВ 

Зрењанински пословни 
круг поднео је 
иницијативу за забрану 
рада у трговинама 
недељом 

25.05.2020. 

http://www.lokalnenovine.rs/rubrike/drustvo/zab-23.05/clanak.php
http://www.lokalnenovine.rs/rubrike/drustvo/zab-23.05/clanak.php
https://urbancityradio.org/ponovo-aktuelno-pitanje-o-zabrani-rada-nedeljom-u-srbiji-sta-vi-kazete/
https://www.a1info.net/korona-pokrenula-pitanje-da-li-ce-biti-uvedena-zabrana-rada-nedeljom/
https://www.kurir.rs/vesti/biznis/3469431/da-li-ce-biti-uvedena-zabrana-rada-nedeljom-evo-sta-kaze-drzava-korona-vratila-ovo-pitanje-u-zizu-interesovanja
https://bankar.rs/2020/05/24/da-li-ce-biti-uvedena-zabrana-rada-nedeljom-evo-sta-kaze-drzava-sta-sindikalci-a-sta-strucnjaci/
https://www.youtube.com/watch?v=Nnniiho6Z6Q


Савез 
самосталних 
синдиката Србије 

И трговци и радници 
траже нерадну недељу 

Magyar Szo 

Legyen a vasárnap 
kötelező pihenőnap! /  
Нека недеља буде 
обавезан слободан дан! 

11. Портал I love 
Zrenjanin 

Будимир Јовановић: 
Тешко је сагледати шта 
носи време које долази 

25.05.2020. 

О прекиду производње, мерама државе и последицама које се могу 
очекивати у Зрењанину, разговарали смо са дипломираним економистом и 
истакнутим привредником Будимиром Јовановићем, у чијем су власништву 
фирме „Керамика Јовановић“, „Огрев“, „Термика“ и „Неимар“. Ови 
привредни субјекти су различито погођени кризом која је почела увођењем 
ванредног стања. 

12. 

Вечерње новости  
 
 
 
Ко је за, а ко против 
нерадне недеље и какви 
би били ефекти: Најгоре 
за раднике у малим 
трговинама, четвртина 
би остала без посла 

26.05.2020. 

ТЕК што су привредне активности у нашој земљи почеле да оживљавају 
након периода изолације, због пандемије вируса корона, кренуле су да 
стижу иницијативе из пословних кругова у појединим локалним 
самоуправама да се уведе нерадна недеља у трговинској делатности, што 
је поново актуелизовало ово питање. Из Уније послодаваца Србије (УПС) 
упозоравају да би такво решење представљало највећи удар за мале 
трговце и њихове раднике, док великим системима то одговара, имали би 
мање трошкове, а исти промет. Процењује се да би четвртина запослених 
могла да остане без посла. 

Мишљења послодаваца и трговаца су подељена, синдикати тврде да је 
недеља дан за одмор и да је непоштено да радници и тада буду 
ангажовани, а из Министарства трговине поручују да имамо слободно 
тржиште и да привредници могу сами да одлучују када желе да раде. 

Након одлуке Општинског већа у Бајиној Башти да начелно прихвати такав 
захтев већег броја привредника из тог краја, уследиле су сличне идеје из 
зрењанинског пословног круга "Зрепок". Сада износе нови аргумент, да је 
ванредно стање показало да је све потребе грађана могуће задовољити у 
условима редукованог радног времена. 

Портал Биз Инфо 

Портал Изазов 

Глас јавности 

Уз нерадну недељу, 
четвртини радника 
откази 

13. Портал Машина 

Захтев за забрану рада 
недељом долази са све 
више страна 

29.05.2020. 
Зрењанински пословни круг „Зрепок“ је Влади Србије упутио „Иницијативу 
за забрану рада недељом и за време државних празника у трговинској 
делатности“. 

https://www.sindikat.rs/aktuelno.html
https://www.sindikat.rs/aktuelno.html
https://www.sindikat.rs/aktuelno.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4308/kozelet/220312/Legyen-a-vas%C3%A1rnap-k%C3%B6telez%C5%91-pihen%C5%91nap!.htm
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/budimir-jovanovic-neke-mere-drzave-nisu-dobro-izvagane/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/budimir-jovanovic-neke-mere-drzave-nisu-dobro-izvagane/
https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:866893-Ko-je-za-a-ko-protiv-neradne-nedelje-i-kakvi-bi-bili-efekti-Najgore-za-radnike-u-malim-trgovinama-cetvrtina-bi-ostala-bez-posla
https://bizinfo.rs/2020/05/26/ko-je-za-a-ko-protiv-neradne-nedelje-i-kakvi-bi-bili-efekti-najgore-za-radnike-u-malim-trgovinama-cetvrtina-bi-ostala-bez-posla/
https://bizinfo.rs/2020/05/26/ko-je-za-a-ko-protiv-neradne-nedelje-i-kakvi-bi-bili-efekti-najgore-za-radnike-u-malim-trgovinama-cetvrtina-bi-ostala-bez-posla/
https://www.glas-javnosti.rs/vesti/uz-neradnu-nedelju-cetvrtini-radnika-otkazi-5186
https://www.masina.rs/?p=13637


 


