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Медиј Наслов Датум  
Опис активности 
 

1. Портал 
Зрењанински 

Почела велика 
хуманитарна акција 
ПерСу маркета “Топли 
динар” (Видео) 

01.10.2020. 

Велика хуманитарна акција ПерСу маркета „Топли динар“ почиње данас и 
трајаће до 31. октобра. Од сваког рачуна оствареног у ПерСу маркетима у 
овом периоду биће издвојен по један динар како би се од сакупљеног 
новца, у вредности већој од милион и по динара, купио огрев за 100 
породица којима је помоћ потребна. 

2. 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

Хуманитарни дан за 
Лану Јовановић у 
Планковој башти 

02.10.2020. 

Група “Тате за Лану” позива вас у недељу, 04.10.2020. са почетком у 14 
часова у Планкову башту и да помогете малој Лани Јовановић. Фотографи 
Дарко Нађалин и Ненад Блажин, су у жељи да помогну организовали 
фотографисање, припомогнути колегом Иваном Илијевским, где би сав 
приход ишао у помоћ девојчици. Првобитна идеја се брзо развила, па ће 
недеља бити прави породични дан, са много активности намењених како 
деци, тако и одраслима. 

Да све буде још лепше, сигурније и успешније подршку нам дају Културни 
Центар , ПерСу Маркети и Дисконт пића Валор, књижара Моја Машта, 
Маестро, Милупино, Вракелино… 

РТВ 

Хуманитара акција за 
помоћ малој Лани у 
Зрењанину 

Портал ЗРклик 
Још један базар за малу 
Лану у недељу 

3. 

РТВ Сантос 
За Лану прикупљено 
скоро 200.000 динара 

05.10.2020. 
Хуманитарна акција “Тате за Лану” извела је успешно још једну акцију и 
послала медијима следеће саопштење у којем се захваљује свима који су 
допринели, између осталог и фирмама Валор и ПерСу маркети. 

Портал ЗРклик 

Зрењанинци у недељу 
за малу Лану прикупили 
скоро 200.000 динара 

4. Новости 

ЗАВРШЕНА 46. 
ПЕСНИЧКА ШТАФЕТА У 
ЗРЕЊАНИНУ: 88 песама 
ушло у ужи круг 

09.10.2020. 

Овогодишња манифестација, због пандемије, реализована је од почетка 
нове школске године, а у договору са просветним радницима, Библиотека у 
Зрењанину и песникиња Елизабета Георгиев позвали су основце да своје 
песме пошаљу интернетом, а на од приспелих 412 песама, 88 је ушло у 

У ОКТОБРУ ИЗДВАЈАМО: 

Градпначелник Зреоанина Симп Салапура и заменик Саша Сантпвац разгпварали су с делегацијпм Зреоанинскпг ппслпвнпг круга - 
ЗРЕПОК, кпју је предвпдип председник Будимир Јпванпвић. Овпм првпм раднпм састанку су присуствпвали и чланпви ЗРЕПОК Гпран 

Кпвачевић, Драгпљуб Бјелпглав, Стева Кпчалка и ппслпвни секретар Киш Изабела. 

Бприслав Умићевић, власник кпмпаније „УМ-ИНГ” (Умићевић инжеоеринг) седми пут за редпм прганизпвап је сликарску уметничку 
кплпнију пд 21. дп 23. пктпбра кпја је данас свечанп птвпрена. Окупилп се десет изванредни стваралаца и најбпљих зреоанинских 

академских сликара: Рудплф Бркић, Випрел Флпра, Маријан Барпш, др Драган Хајрпвић са супругпм Иренпм Хајрпвић, Александар Аца 
Качар, Бранкп Ђукић, Маја Јурић и гпсти Јавпр Рашајски из Вршца и Виплета Цапрђа из Банатскпг нпвпг Села. Недпстајап је 

иницијатпр и један пд пснивача Кплпније Славкп Кпнцулпв, кпји је преминуп. 

Преглед медијских објава за месец октобар 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zrenjaninski.com/drustvo/pocela-velika-humanitarna-akcija-persu-marketa-topli-dinar-video/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/pocela-velika-humanitarna-akcija-persu-marketa-topli-dinar-video/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/humanitarni-dan-za-lanu-jovanovic-u-plankovoj-basti/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/humanitarni-dan-za-lanu-jovanovic-u-plankovoj-basti/
https://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/banat/humanitara-akcija-za-pomoc-maloj-lani-u-zrenjaninu_1166528.html
https://www.zrklik.com/2020/10/jos-jedan-bazar-za-malu-lanu-u-nedelju/
http://rtvsantos.com/dobre_vesti/za-lanu-prikupljeno-skoro-200-000-dinara/
https://www.zrklik.com/2020/10/zrenjaninci-u-nedelju-za-malu-lanu-prikupili-skoro-200-000-dinara/
https://www.novosti.rs/srbija/vesti/924635/zavrsena-46-pesnicka-stafeta-zrenjaninu-88-pesama-uslo-uzi-krug


Портал Градски 
радио Зрењанин 

Завршена 46. “Песничка 
штафета” 

ужи круг такмичења. Песничку штафету традиционално је подржала 
компанија Гомекс. 

5. Портал I love 
Zrenjanin 

Нови „Гомекс“ објекат 
отворен у Јакову 

10.10.2020. 
Компанија „Гомекс“ је свом продајном ланцу додала још један објекат. 
Нови маркет је свечано отворен у петак, 9. октобра, у месту Јаково, које 
припада општини Сурчин, (Београд). 

6. Портал In Store  
Гомекс подржао 46. 
Песничку штафету 

12.10.2020. 
Компанија Гомекс и ове године је подржала организацију традиционалне 
дечје манифестације „Песничка штафета“ Градске народне библиотеке 
„З арко Зрењанин“. 

7. 

Радио 021 ФОТО: Отворен први 
Гомекс у Кисачу 

16.10.2020. Већ препознатљив по свом концепту малопродајних објеката, Гомекс је и у 
новоотвореном маркету представио богат асортиман свакодневно 
потребних намирница, са посебним нагласком на свеже воће и поврће. 
Брзу и квалитетну услугу свакодневно ће пружити десет новозапослених 
радника. Портал ЗРклик Отворен први Гомекс у 

Кисачу 
17.10.2020. 

8. 
Портал 
Зрењанински 

Наградни конкурс: Првих 
40 година Добро јутро 
маргарина (Видео) 

19.10.2020. 

„Поделите са нама старе фотографије породичних доручака, фотографије 
омиљених шоља за белу кафу или других предмета који вас подсећају на 
безбрижна јутра. Или фотографишите најдражи доручак из детињства. 
Прославите са нама 40 година заједништва, укусних залогаја и најважнијих 
оброка у дану. Најлепше фотографије и приче награђујемо тостерима, да 
свако јутро буде Добро јутро и наредних 40 година“, поручују из компаније 
“Дијамант”. 

9. 
Дневник 

Јованов: Задруге 
постале тражени 
пословни партнери 

18.10.2020. 

Издвојио бих Земљорадничку задругу „Мркшићеви салаши“ из Српског 
Итебеја, села са око 2.000 становника од којих је 367 запослено у овој 
задрузи. Село је живо и развија се управо захваљујући задрузи. Успешне 
су задруге попут оних у Клеку, Каравукову, Бачком Грачацу, Бешки, Бачком 
Петровом Селу, Мартоношу, Лукићеву и другим селима. За задругарство је 
позитивно време и сада морамо то да искористимо - сматра Јованов. 

10. 
Портал Топ 
Србија 

ЗЗ Мркшићеви салаши: 
Радимо најбоље што 
умемо и с љубављу 

20.10.2020. 

ЗЗ „Мркшићеви салаши“ успешно наставља традицију задружмог 
организовања у Српском Итебеју. Господин Војислав Мркшић, сматра се 
настављачем статуса и имена које су његови преци домаћински и часно 
градили дуже од сто година. 

http://www.gradskiradiozrenjanin.com/zavrsena-46-pesnicka-stafeta/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/zavrsena-46-pesnicka-stafeta/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/novi-gomex-objekat-otvoren-u-jakovu/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/novi-gomex-objekat-otvoren-u-jakovu/
https://www.instore.rs/na-licu-mesta/gomex-podrzao-46-pesnicku-stafetu-14517.html
https://www.021.rs/story/Info/Vojvodina/256022/FOTO-Otvoren-prvi-Gomex-u-Kisacu.html
https://www.zrklik.com/2020/10/otvoren-prvi-gomex-u-kisacu/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/nagradni-konkurs-prvih-40-godina-dobro-jutro-margarina-video/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/nagradni-konkurs-prvih-40-godina-dobro-jutro-margarina-video/
https://www.dnevnik.rs/ekonomija/naslovi/jovanov-zadruge-postale-trazeni-poslovni-partneri-18-10-2020
https://www.topsrbija.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10339:zz-mrkievi-salai-radimo-najbolje-to-umemo-i-s-ljubavlju&catid=304:predstavljamo&Itemid=571
https://www.topsrbija.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10339:zz-mrkievi-salai-radimo-najbolje-to-umemo-i-s-ljubavlju&catid=304:predstavljamo&Itemid=571


11. 

Лист Зрењанин 

СЕДМА УМЕТНИЧКА 
КОЛОНИЈА ПОД 
ПОКРОВИТЕЉСТВОМ 
КОМПАНИЈЕ „УМ-ИНГ”: 
За сликаре препреке не 
постоје 

21.10.2020. 

Борислав Умићевић, власник компаније „УМ-ИНГ” (Умићевић инжењеринг) 
седми пут за редом организовао је сликарску уметничку колонију од 21. до 
23. октобра која је данас свечано отворена. Окупило се десет изванредни 
стваралаца и најбољих зрењанинских академских сликара: Рудолф Бркић, 
Виорел Флора, Маријан Барош, др Драган Хајровић са супругом Иреном 
Хајровић, Александар Аца Качар, Бранко Ђукић, Маја Јурић и гости Јавор 
Рашајски из Вршца и Виолета Цапрђа из Банатског новог Села. Недостајао 
је иницијатор и један од оснивача Колоније Славко Концулов, који је 
преминуо. 

– Ово је седма колонија под покровитељством наше фирме, и окупила је 
осам најбољих зрењанинских сликара, а придружили су им се и гости Јавор 
Рашајски и Виолета Цапрђа. Ситуација са корона вирусом нас је довела у 
положај да размислимо да ли ће колоније уопште бити и свесни смо свих 
ризика. Одлучили смо да се одупремо изазову и да окупимо уметнике 
поштујући све прописане епидемијске мере. Зато смо смањили и број 
учесника и званица. Крећемо у нови циклус, након пете колоније ћемо 
организовати аукцију слика и усмерити новац онима којима је то 
најпотребније – рекао је Борислав Умићевић и додао да су сви уметници 
његови пријатељи и да му је драго што имају прилику да се виде, друже, а 
пре свега да помогну. 

– За мене је ово посебан доживљај. Имам потребу да на овај начин дам 
свој скромни допринос културним дешавањима у Граду и заиста сам 
испуњен и радостан јер знам да чинимо нешто хумано и лепо – каже наш 
саговорник. 

Портал 
Зрењанински 

Седма ликовна колонија 
у просторијама 
компаније “Ум-Инг” 

РТВ Сантос Седма ликовна колонија 
“Ум-Инг” 

КТВ Седма ликовна колонија 
у компанији УМ-ИНГ 

12. 

Портал ЗРклик 
Компанија Гомекс 
отворила малопродајни 
објекат у Ченти 

23.10.2020. У овом маркету запослено је осам нових радника. Објекат је саграђен по 
најсавременијим стандардима, како би купцима пружио потпуну угодоност 
приликом куповине. Модерним изгледом, пажљиво одабраним 
асортиманом и квалитетном услугом, “Гомеџ Чента” у потпуности испуњава 
очекивања потрошача када су у питању свакодневне, али и велике 
куповине. На дан отварања, велики број потрошача је стрпљиво чекао да 
објекат почне са радом. Купце су дочекале бројне акције и попусти, као и 
многа изненађења и поклони. Сви потрошачи су имали могућност да 
бесплатно добију своју лоyалтy картицу “Касицу Бројалицу” којом 
сакупљају кешириће и остварују додатне попусте. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Маркет компаније 
„Гомекс“ отворен у 
Ченти 

24.10.2020. 

Портал 
Зрењанински 

Гомекс је стигао и у 
Ченту: Компанија шири 
малопродајну мрежу 
(Фото) 

https://www.listzrenjanin.com/sedma-umetnicka-kolonija-pod-pokroviteljstvom-kompanije-um-ing-za-slikare-prepreke-ne-postoje/
https://www.zrenjaninski.com/kultura/sedma-likovna-kolonija-u-prostorijama-kompanije-um-ing/
https://www.zrenjaninski.com/kultura/sedma-likovna-kolonija-u-prostorijama-kompanije-um-ing/
https://www.youtube.com/watch?v=Lbs166mCIJo
https://www.youtube.com/watch?v=vIZdXNyBFy8&list=UUROck21qrUopw4wca93WYvA
https://www.zrklik.com/2020/10/kompanija-gomex-otvorila-maloprodajni-objekat-u-centi/
https://ilovezrenjanin.com/back-up/market-kompanije-gomex-otvoren-u-centi/
https://ilovezrenjanin.com/back-up/market-kompanije-gomex-otvoren-u-centi/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/gomex-je-stigao-i-u-centu-kompanija-siri-maloprodajnu-mrezu-foto/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/gomex-je-stigao-i-u-centu-kompanija-siri-maloprodajnu-mrezu-foto/


 

13. 

Дневник У Зрењанину одржана 
седма ликовна колонија 

24.10.2020. 
Ликовна колонија, која се већ традиционално организује у просторијама 
зрењанинске компаније „Ум-Инг“, отворена је уз поштовање свих 
прописаних епидемиолошких мера. Окупили су се еминентни уметници из 
Баната, али седмо издање колоније протекло је без њеног утемељитеља, 
познатог и цењеног зрењанинског сликара Славка Концулова, који је 
преминуо, а на отварању манифестације му је минутом ћутања одата 
почаст. 

PTB Ликовна колонија у 
Зрењанину 

26.10.2020. 

14. 

Град Зрењанин 
Делегација 
Зрењанинског пословног 
круга на радном 
састанку код 
градоначелника 

29.10.2020. 

Градоначелник Зрењанина Симо Салапура и заменик Саша Сантовац 
разговарали су данас с делегацијом Зрењанинског пословног круга - 
ЗРЕПОК, коју је предводио председник Будимир Јовановић. Овом првом 
радном састанку су присуствовали и чланови ЗРЕПОК Горан Ковачевић, 
Драгољуб Бјелоглав, Стева Кочалка и пословни секретар Киш Изабела. 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

https://www.dnevnik.rs/vojvodina/u-zrenaninu-odrzana-sedma-likovna-kolonija-24-10-2020
https://www.youtube.com/watch?v=omvwj3qvQls
http://www.zrenjanin.rs/sr/vesti/2020/10/delegacija-zrenjaninskog-poslovnog-kruga-na-radnom-sastanku-kod-gradonacelnika
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/delegacija-zrenjaninskog-poslovnog-kruga-na-radnom-sastanku-kod-gradonacelnika/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/delegacija-zrenjaninskog-poslovnog-kruga-na-radnom-sastanku-kod-gradonacelnika/

