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1. Портал Житиште 
онлајн 

Нови ПерСу комшија 
стигао на радост бројних 
купаца 

02.03.2020. 

Нови ПерСу маркет свечано је отворен у суботу 29. фебруара, у Светозару 
Милетићу, на адреси Сомборска 6. 

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. За добро расположење најмлађих била је задужена 
Вила Четкица. 

2. 

РТВ Сантос 

ЗРЕПОК и Технички 
факултет настављају 
сарадњу на реализацији 
Летње стручне праксе 

03.03.2020. 

Пословно удружење ЗРЕПОК наставиће спровођење дугогодишњег 
програма Летња стручна пракса кроз сарадњу са Техничким факултетом 
„Михајло Пупин” те ће тако и наредне генерације студената имати прилику 
да обављају праксу у бројним фирмама у Зрењанину. Реч је о програму 
који студентима након завршене праксе отвара реалну могућност да се 
запосле, што га чини нарочито атрактивним. 

 

– Ми смо после седме године реализације Летње стручне праксе урадили 
анализу успешности програма и утврдили да је око 70 одсто студената–
полазника касније и запослено у зрењанинским фирмама. Гледано у 
бројкама, запослење је пронашло око 150 младих људи. То у потпуности 
оправдава спровођење Летње стручне праксе и сарадњу са факултетом у 
Зрењанину, појаснила је координаторка за техничка питања Изабела Киш, 
образлажући мотивисаност тог пословног удружења да потпише нови 

Портал I love 
Zrenjanin 

Наставак сарадње 
ЗРЕПОК-а и Техничког 
факултета „Михајло 
Пупин“ 

Портал 
Зрењанински 

Технички факултет у 
Зрењанину и ЗРЕПОК 
потписали нови 
протокол о сарадњи 

Лист Зрењанин 

НОВА ПРИЛИКА ЗА 
СТУДЕНТЕ: ЗРЕПОК и 
Технички факултет 
„Михајло Пупин” 
настављају сарадњу 

У МАРТУ ИЗДВАЈАМО: 

Ппслпвнп удружеое ЗРЕПОК наставиће спрпвпђеое дугпгпдишоег прпграма Летоа стручна пракса крпз сарадоу са Техничким 
факултетпм „Михајлп Пупин” те ће такп и наредне генерације студената имати прилику да пбављају праксу у брпјним фирмама у 

Зреоанину. Реч је п прпграму кпји студентима накпн завршене праксе птвара реалну мпгућнпст да се заппсле, штп га чини нарпчитп 
атрактивним. 

 

 

Преглед медијских објава за месец март 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zitisteonline.com/test-vesti/1718-novi-persu-komsija-stigao-na-radost-brojnih-kupaca
https://zitisteonline.com/test-vesti/1718-novi-persu-komsija-stigao-na-radost-brojnih-kupaca
https://www.youtube.com/watch?v=TookTR9oxQU
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/novi-protokol-o-saradnji-zrepok-a-i-tehnickog-fakulteta-mihajlo-pupin/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/novi-protokol-o-saradnji-zrepok-a-i-tehnickog-fakulteta-mihajlo-pupin/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/tehnicki-fakultet-u-zrenjaninu-i-zrepok-potpisali-novi-protokol-o-saradnji/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/tehnicki-fakultet-u-zrenjaninu-i-zrepok-potpisali-novi-protokol-o-saradnji/
http://www.listzrenjanin.com/nov%D0%B0-prilika-za-studente-zrepok-i-tehnicki-fakultet-mihajlo-pupin-nastavljaju-saradnju/


 Дневник 

Сарадња Техничког 
факултета и ЗРЕПОК-а у 
корист студената 

04.03.2020. 

протокол. 

 

Протокол о наставку сарадње и програм о спровођењу Летње стручне 
праксе потписали су председник ЗРЕПОК-а Будимир Јовановић и деканка 
факулета проф др Драгица Радосав. 

3. РТВ 

Сарадња пословног 
круга са образовним 
установама 

09.03.2020. 

Чланови зрењанинског пословног круга годинама уназад сарађују са 
образовним установама у том граду. Кроз ту сарадњу, бројни студенти и 
ученици дошли су до сталног запослења. Какви су планови за убудуће, да 
ли ће ова сарадња бити настављена и шта она конкретно подразумева? 

4. Б92 
"Свега има довољно и 
биће довољно" 

13.03.2020. 

Владимир Миловић из компаније "Дијамант" рекао је новинарима да та 
компанија води рачуна о свему, пре свега, о запосленима и поручио да 
сунцокрета и соје има до септембра, да производња ради пуним 
капацитетом и задовољава све потребе потрошача. 

5. Подкаст Ја, 
предузетник 

Ја, Предузетник - 
Епизода 44, 1. део - 
Драган Видаковић, 
Импел 

16.03.2020. 

Драган Видаковић је у предузетничким водама готово 30 година, у које је 
ушао већ као студент, како би обезбедио себи финансије за студирање, а 
све то уложивши своју целокупну уштеђевину од 300 немачких марака и 
изнајмивши апарат за кокице. Од тог апарата за кокице је створена једна 
мала империја. 

6. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Горан Ковачевић: Гомекс 
ће радити по редовном 
радном времену 

16.03.2020. 

У циљу правовременог информисања јавности, а сходно новонасталој 
ситуацији поводом проглашења ванредног стања у Републици Србији, 
генерални директор компаније Гомекс, Горан Ковачевић, обратио се 
потрошачима. 

Портал 021 

Гомекс мења радно 
време свих 
малопродајних објеката 

18.03.2020. 

Портал ЗРклик 

Ново радно време 
продавница компаније 
ГОМЕКС током 
ванредног стања 

7. Портал 
Зрењанински 

„Валор“ донео одлуку о 
промени радног времена 
својих продајних 
објеката 

18.03.2020. 
Од понедељка до суботе, сви малопродајни објекти „Валора“ радиће од 8 
до 16 часова. У објектима са једним запосленим, радно време ће бити од 8 
до 14 часова. 

https://www.dnevnik.rs/vojvodina/saradna-tehnickog-fakulteta-i-zrepok-u-korist-studenata-04-03-2020
https://www.youtube.com/watch?v=rASGbOvYw0Y
https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2020&mm=03&dd=13&nav_id=1666066
https://www.youtube.com/watch?v=RLjFCwwek8o
https://www.youtube.com/watch?v=RLjFCwwek8o
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/goran-kovacevic-gomex-ce-raditi-po-redovnom-radnom-vremenu/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/goran-kovacevic-gomex-ce-raditi-po-redovnom-radnom-vremenu/
https://www.021.rs/story/Info/Vojvodina/237030/Gomex-menja-radno-vreme-svih-maloprodajnih-objekata.html
https://www.zrklik.com/2020/03/novo-radno-vreme-gomex-marketa-tokom-vanrednog-stanja/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/valor-doneo-odluku-o-promeni-radnog-vremena-svojih-prodajnih-objekata/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/valor-doneo-odluku-o-promeni-radnog-vremena-svojih-prodajnih-objekata/


8. Портал I love 
Zrenjanin 

Током ноћи нема такси 
превоза, а возила се 
дању додатно 
дезинфикују 

20.03.2020. 

„Што се тиче посла, он се драстично смањио. То је на нивоу 25-30 посто од 
редовног стања. Реално ту посла и нема. Такси делатност је изузетно 
погођена, а и сами таксисти су изузетно угрожени јер возе људе, између 
осталог и болесне. Ми ћемо радити док нам се то буде дозвољавало и 
омогућавало. Појачали смо мере хигијене. И иначе томе дајемо велики 
значај. Наша возила се свакодневно туширају и перу. Сада се свакодневно 
и дезинфикују и чисте. Хигијени и наших возача и наших возила смо дали 
максималан значај и чинимо све да заштитимо и возаче и наше странке“, 
каже Драган Видаковић, власник И таксија. 

9. Портал I love 
Zrenjanin 

Додатне мере заштите у 
ПерСу радњама – 
дежурства за 
пензионере 

20.03.2020. 
Компанија ПерСу додатно је појачала мере заштите у својим 
малопродајним објектима, које се односе како на запослене, тако и на све 
купце. 

10. Портал 025инфо 
Ванредно радно време 
ПЕРСУ маркета 

20.03.2020. 
У складу са новим мерама Владе Републике Србије о ограничењу и 
забрани кретања лица на територији Републике Србије, од понедељка, 23. 
марта, ПерСу маркети раде измењеним режимом, од 7 до 16 часова. 

11. 
 

Портал 
Зрењанин данас 

Посебан режим рада 
продавница у недељу 
22. марта – дежурства за 
пензионере  

21.03.2020. 

У Зрењанину ће пет трговинских ланаца отворити продавнице за старије 
суграђане како би безбедно куповали у термину од 4 до 7 ујутру. Реч је о 
укупно 18 малопродајних објеката на триторији града а припадају 
трговинским кућама Лидл, Макси Делез, Гомекс, Универекспорт и ПерСу. 

Данас 

Трговински ланци у 
Зрењанину спремни за 
пензионере 

12. Подкаст Ја, 
предузетник 

Ја, Предузетник - 
Епизода 44, 2. део - 
Драган Видаковић, 
Импел 

23.03.2020. 

Драган Видаковић данас има власнички удео и управљачке функције у 
осам компанија, које послују у различитим индустријама, упошљавају 150 
људи и остварују годишњих приход од милијарду динара. Поред тога, један 
је од оснивача и први председник Зрењанинског пословног клуба 
(ЗРЕПОК), један је од оснивача и актуелни председник добротворне 
организације Светосавље и председник је скупштине Зрењанинског 
кластера информационо-комуникационих технологија (ЗРИКТ). 

13. РТВ Сантос 
Посета пензионера 
ГОМЕКС објектима 

23.03.2020. 
Комерцијални директор Гомекса, Никола Новковић дао је изјаву за РТВ 
Сантос поводом посете пензионера Гомекс објектима и раду објеката у 
ванредном стању. 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/tokom-noci-nema-taksi-prevoza-a-vozila-se-danju-dodatno-dezinfikuju/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/tokom-noci-nema-taksi-prevoza-a-vozila-se-danju-dodatno-dezinfikuju/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/dodatne-mere-zastite-u-persu-radnjama-dezurstva-za-penzionere/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/dodatne-mere-zastite-u-persu-radnjama-dezurstva-za-penzionere/
https://www.025info.rs/vesti/srbija-i-svet_19/vanredno-radno-vreme-_27944
https://www.zrenjanindanas.rs/poseban-rezim-rada-prodavnica-u-nedelju-22-marta-ezurstva-za-penzionere/
https://www.zrenjanindanas.rs/poseban-rezim-rada-prodavnica-u-nedelju-22-marta-ezurstva-za-penzionere/
https://www.danas.rs/drustvo/trgovinski-lanci-u-zrenjaninu-spremni-za-penzionere/
https://www.youtube.com/watch?v=r8Fcri3hQ30
https://www.youtube.com/watch?v=r8Fcri3hQ30
https://www.youtube.com/watch?v=HNd0EfFpyiA


14. 

Лист Зрењанин 

ПЕРСУ МАРКЕТИ: 
Уведене нове мере 
заштите 

24.03.2020. 
Компанија ПерСу прошле недеље додатно је појачала мере заштите у 
својим малопродајним објектима, које се односе како на запослене, тако и 
на све купце. 

Портал In Store 

ПерСу наставља са 
увођењем додатних 
заштитних мера 

15. 

Лист Зрењанин 

И ОВЕ НЕДЕЉЕ 
„ПЕРСУ” МАРКЕТИ 
ОТВОРЕНИ ЗА 
ПЕНЗИОНЕРЕ: 
Основних животних 
намирница има довољно 25.03.2020. 

„Персу” маркети поново ће отворити своја врата пензионерима, у недељу 
29.марта у периоду од 4 до 7 часова ујутру. Као и претходне недеље, и 
овог пута преко 120 малопродајних објеката биће отворено за све старије 
грађане, како би могли несметано да обаве своју куповину у свим местима 
у којима овај ланац послује. 

Портал Моја 
Бачка Топола 

Радно време преко 120 
ПерСу маркета у 
недељу 29.03. 

16. Портал ЗРклик 

Ново радно време 
продавница компаније 
ГОМЕКС током 
ванредног стања 

26.03.2020. 
Компанија Гомекс вас обавештава о новим променама у радном времену 
наших објеката у складу са новим одлукама Владе Републике Србије. 

17. Град Зрењанин 

Списак трговинских 
објеката на територији 
Града Зрењанина 
отворених само за 
пензионере у недељу, 
29. марта од 04-07 
часова - укупно 71 
објекат 

27.03.2020. 

Трговински ланци који послују на територији нашег града отварају у 
недељу, 29. марта, врата само за суграђане старије од 65 године, и то у 
периоду од 04-07 часова. Објављени су спискови свих таквих продавница, 
и у самом граду Зрењанину и насељеним местима на градској територији 
има их 71, а у саставу су ГОМЕКС-а, ПерСу маркета, Максија, Идее, ЛИДЛ-
а, ДИС-а и Универекспорта. 

18. Курир 

ПЕНЗИОНЕРИ, ПАЖЊА! 
ОВЕ ТРГОВИНЕ ЋЕ 
РАДИТИ У НЕДЕЉУ ОД 
4 ДО 7 ЧАСОВА: Списак 
продавница за старије 
од 65 година 

28.03.2020. Ови маркети широм Србије од 3 до 8 сати биће доступни за све грађане 
трећег доба, старијих од 65 година. 

http://www.listzrenjanin.com/persu-marketi-uvedene-nove-mere-zastite/
https://www.instore.rs/srbija/persu-nastavlja-sa-uvodenjem-dodatnih-zastitnih-mera-9557.html
http://www.listzrenjanin.com/i-ove-nedelje-persu-marketi-otvoreni-za-penzionere-osnovnih-zivotnih-namirnica-ima-dovoljno/
http://mojabackatopola.rs/drustvo/radno-vreme-preko-120-persu-marketa-u-nedelju-29-03/
http://mojabackatopola.rs/drustvo/radno-vreme-preko-120-persu-marketa-u-nedelju-29-03/
https://www.zrklik.com/2020/03/novo-radno-vreme-prodavnica-kompanije-gomex-tokom-vanrednog-stanja/
http://www.zrenjanin.rs/sr-lat/vesti/2020/03/spisak-trgovinskih-objekata-na-teritoriji-grada-zrenjanina-otvorenih-samo-za-penzionere-u-nedelju-29-marta-od-04-07-casova-ukupno-71-objekat
https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/3436067/penzioneri-paznja-ove-trgovine-ce-raditi-u-nedelju-od-3-do-8-casova-spisak-prodavnica-za-starije-od-65-godina


 

Србија Данас 

ПЕНЗИОНЕРИ, ово је 
списак продавница које 
ће у недељу радити од 3 
до 8 сати за све старије 
од 65 година 

Портал ЗРклик 

Списак свих продавница 
у Зрењањанину које ће 
бити отворене за 
пензионере 

19. 

Портал I love 
Zrenjanin 

РАДНО ВРЕМЕ Гомекс-а 
радним данима до 15.00 
а викендом до 13.30 

29.03.2020. 
Компанија Гомекс саопштила је да је установљено ново радно време 
маркета, у складу са јучерашњом одлуком Владе Републике Србије да од 
недеље 29.03. забрана кретања грађана почиње од 15.00. 

РТВ Сантос 

Промена радног 
времена компаније 
Гомекс 

20. Портал Житиште 
онлајн 

Отворен нови ПерСу 
маркет 

31.03.2020. 
Од суботе 28. марта, нови ПерСу комшија на услузи је суграђанима 
Банатског Деспотовца, на адреси Предрага и Видоја бб. 

https://www.srbijadanas.com/vesti/drustvo/spisak-trgovina-koje-ce-u-nedelju-raditi-od-3-do-8-sati-za-penzionere-spisak-prodavnica-u-srbiji-za-2020-03-28
https://www.zrklik.com/2020/03/spisak-svih-prodavnica-u-zrenjanjaninu-koje-ce-biti-otvorene-za-penzionere/
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