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1. Лист Зрењанин 

Пословни путеви вуку 
грађане ка великим 
градовима 

03.09.2020. 

Да млади теже ка већим градовима и у њих одлазе на школовање са 
намером да тамо и остану, мишљење је и Будимира Јовановића, 
председника Зрењанинског пословног круга (ЗРЕПОК) и власник Керамике 
Јовановић. 

– У Зрењанину је осетан недостатак стручног кадра. И сами смо се нашли у 
ситуацији у којој смо, из тог разлога, морали да ангажујемо људе из других 
градова. То су запослени који због посла свакодневно путују из Новог Сада, 
али нико од њих није донео одлуку да се пресели овде – објаснио је 
Јовановић. 

2. Портал I love 
Zrenjanin 

Хорски фестивал 
„Слободан Бурсаћ”  први 
пут на отвореном   

04.09.2020. 

Седми по реду Хорски фестивал „Слободан Бурсаћ” биће одржан у суботу, 
12. септембра у Амфитеатру Културног центра Зрењанина, са почетком у 
20х.  Фестивал су подржали Град Зрењанин, Покрајински секретаријат за 
културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и компанија 
ПерСу. 

3. 

Лист Зрењанин 

НОВИ ОБЈЕКТИ: „Персу“ 
комшија стигао у Руму и 
Нове Карловце 

08.09.2020. 

 

„Персу“ породица богатија је за нове објекте. У суботу 05. септембра, 
свечано су отворена два нова „Персу“ маркета, један у Руми на адреси 
Главна 78, а други у Новим Карловцима на адреси Главна 48.  

На дан отварања, купце је поред бројних акцијских снижења, гратис 
рачуна, поклон куповина и пакета, промоција и поклона, дочекао модерно 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

ПерСу комшија стигао у 
Руму и Нове Карловце 

У СЕПТЕМБРУ ИЗДВАЈАМО: 

 

Представници удружеоа „Стпп кафилерији“ предали су градскпј управи у Зреоанину петицију Да Зреоанин дише са прекп 12.000 
пптписа грађана. Петицијпм се пд градске власти тражи да спрпведе све пптребне радое какп би ппгпн „Прекпна“ прибавип 

интегрисану дпзвплу. Какп су навели, кафилерија мпра да спрпведе најбпље дпступне техничкп-технплпшке прпцесе, а градска власт 
треба да кпнтрплише решаваое пвпг прпблема и свих прпблема кпји се тичу заштите живптне средине. Један пд пснивача 

удружеоа грађана Стпп кафилерији Александар Ппппвић рекап је да је циљ удружеоа пд сампг псниваоа да се заустави емитпваое 
непријатних мириса из ппгпна Прекпна. 

Активнпстима Удружеоа грађана Стпп кафилерији пд сампг ппчетка прикључили су се и привредници пкупљени у Зреоанинскпм 
ппслпвнпм кругу. 

Преглед медијских објава за месец септембар 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.listzrenjanin.com/poslovni-putevi-vuku-gradjane-ka-velikim-gradovima/
https://ilovezrenjanin.com/kultura/horski-festival-slobodan-bursac-prvi-put-na-otvorenom/
https://ilovezrenjanin.com/kultura/horski-festival-slobodan-bursac-prvi-put-na-otvorenom/
https://www.listzrenjanin.com/novi-objekti-persu-komsija-stigao-u-rumu-i-nove-karlovce/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/persu-komsija-stigao-u-rumu-i-nove-karlovce/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/persu-komsija-stigao-u-rumu-i-nove-karlovce/


Портал I love 
Zrenjanin 

ПерСу наставља да 
шири мрежу објеката у 
Војводини 

10.09.2020. 

уређен ентеријер, љубазни продавци, као и широк асортиман свежих, 
домаћих производа. 

4. 

Данас 

Хорски фестивал 12. 
септембра у Зрењанину 
на отвореном 

10.09.2020. 

Седми по реду Хорски фестивал „Слободан Бурсаћ” биће одржан у суботу, 
12. септембра у Амфитеатру Културног центра Зрењанина, са почетком у 
20х. 

Фестивал ће по први пут бити одржан на отвореном, уз поштовање свих 
мера заштите због пандемије Цовид – 19. У складу са епидемиолошком 
ситуацијом и број посетилаца ће бити ограничен, а ношење заштитних 
маски је обавезно. Из истог разлога је смањен и број хорова који че се 
појавити на фестивалу, при чему ће то бити мали хорови (до шеснаест 
певача), октети и квартет да би на тај начин и певачи могли да стоје на 
прописаном растојању.  

Овогодишњи фестивал као и претходних година организују Културни 
центар Зрењанина и KulturKick Creative Productions. Фестивал су подржали 
Град Зрењанин, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање 
и односе с верским заједницама и компанија ПерСу. 

Портал Чупава 
Келераба 

Хорски фестивал 
„Слободан Бурсаћ” по 
први пут на отвореном 

РТВ 

Хорски фестивал 
"Слободан Бурсаћ" у 
Зрењанину 

11.09.2020. 

5. Портал Градски 
радио Зрењанин 

Још један ПерСу 
комшија стигао у Руму 

15.09.2020. 

Нови ПерСу маркет свечано је отворен у суботу 12. септембра, у Руми, на 
адреси ЈНА 130. 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, домадих производа. 

6. Војвођанске 
вести 

11. фестивал стрипа 
„СТРИПОЛИС“ у 
Зрењанину 

15.09.2020. 

Данас је у Културном центру Зрењанина одржана конференција за медије 
на којој је најављен 11. фестивал стрипа „Стриполис“, представљен 
овогодишњи концепт који ће поред изложбених поставки и даље бити 
препознатљив по гостима од којих ће публика имати прилику да чује велики 
број тема које су поред стрипа уско везане за популарну културу и њена 
значења. 

Пријатељи фестивала су компанија ПерСу и штампарија и студио за 
графички дизајн „Дигинет“. 

7. Лист Зрењанин 

ЈОШ ЈЕДАН ,,ПЕРСУ” 
КОМШИЈА СТИГАО У 
РУМУ: Бројна акцијска 
снижења 

16.09.2020. 

Нови „Персу“ маркет свечано је отворен у суботу 12. септембра, у Руми, на 
адреси ЈНА 130. 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 226 метара 

https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-nastavlja-da-siri-mrezu-objekata-u-vojvodini/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-nastavlja-da-siri-mrezu-objekata-u-vojvodini/
https://www.danas.rs/kultura/horski-festival-12-septembra-u-zrenjaninu-na-otvorenom/
https://www.cupavakeleraba.com/2020/09/07/uskoro-pocinje-horski-festival-slobodan-bursac/
https://www.cupavakeleraba.com/2020/09/07/uskoro-pocinje-horski-festival-slobodan-bursac/
https://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/banat/horski-festival-slobodan-bursac-sutra-u-zrenjaninu_1160402.html
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/jos-jedan-persu-komsija-stigao-u-rumu/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/jos-jedan-persu-komsija-stigao-u-rumu/
https://vojvodjanske.rs/11-festival-stripa-stripolis-u-zrenjaninu/
https://vojvodjanske.rs/11-festival-stripa-stripolis-u-zrenjaninu/
https://www.listzrenjanin.com/jos-jedan-persu-komsija-stigao-u-rumu-brojna-akcijska-snizenja/


квадратних, овај маркет свакодневно нуди својим потрошачима преко 4.000 
различитих артикала, како водећих брендова, тако и домаћих, локалних 
произвођача. 

8. 

Портал 
Зрењанински 

Специјална олимпијада 
Србије одржана на 
Градском стадиону у 
Зрењанину 

15.09.2020. 

 

У складу са препорукама Владе Републике Србије и уз поштовање свих 
мера заштите, Зрењанин је и овога пута био домаћин угостивши четрдесет 
спортисткиња и спортиста из 10 градова Србије. Жене су се такмичиле у 
трчању на 50 метара, као и у скоку у даљ, а мушкарци у трчању на 100 
метара и бацању кугле. 

Уважавајући значај учешћа на овако битном спортском догађају за децу и 
омладину са посебним потребама, компанија Гомекc је, као и претходних 
година, пружила подршку младим спортистима кроз обезбеђивање 
неопходних средстава за успешно организовање једног овако лепог 
догађаја. 

 

Портал I love 
Zrenjanin 

Специјална олимпијада 
Србије одржана у 
Зрењанину 

Радио 021 

Специјална олимпијада 
Србије одржана у 
Зрењанину 

17.09.2020. 

9. 

Новости 

Стева Кочалка 
обраћање испред 
удружења ЗРЕПОК, које 
је подржало 
инцицијативу "Стоп 
кафилерији" 

17.09.2020. 

 

Представници удружења „Стоп кафилерији“ предали су градској управи у 
Зрењанину петицију Да Зрењанин дише са преко 12.000 потписа грађана. 
Петицијом се од градске власти тражи да спроведе све потребне радње 
како би погон „Прекона“ прибавио интегрисану дозволу. Како су навели, 
кафилерија мора да спроведе најбоље доступне техничко-технолошке 
процесе, а градска власт треба да контролише решавање овог проблема и 
свих проблема који се тичу заштите животне средине. Један од оснивача 
удружења грађана Стоп кафилерији Александар Поповић рекао је да је 
циљ удружења од самог оснивања да се заустави емитовање непријатних 
мириса из погона Прекона. 

Активностима Удружења грађана Стоп кафилерији од самог почетка 
прикључили су се и привредници окупљени у Зрењанинском пословном 
кругу. 

Члан ЗРЕПОК-а, Стева Кочалка је говорио и о томе на који начин је 

КТВ 

Предата петиција “Да 
Зрењанин дише” са 
преко 12.000 потписа 
грађана 

РТВ Сантос 
Предата петиција "Да 
Зрењанин дише" 

Портал I love 
Zrenjanin 

Зрењанинци рекли своје 
- 12000 потписа подршке 
петицији "Да Зрењанин 
дише" 

https://www.zrenjaninski.com/sport/specijalna-olimpijada-srbije-odrzana-na-gradskom-stadionu-u-zrenjaninu/
https://www.zrenjaninski.com/sport/specijalna-olimpijada-srbije-odrzana-na-gradskom-stadionu-u-zrenjaninu/
https://ilovezrenjanin.com/gomex/specijalna-olimpijada-srbije-odrzana-u-zrenjaninu/
https://ilovezrenjanin.com/gomex/specijalna-olimpijada-srbije-odrzana-u-zrenjaninu/
https://www.021.rs/story/Info/Vojvodina/253522/Specijalna-olimpijada-Srbije-odrzana-u-Zrenjaninu.html
https://www.youtube.com/watch?v=cjuyeARxhZw
https://www.ktv.rs/2020/09/17/predata-peticija-da-zrenjanin-dise-sa-preko-12-000-potpisa-gradjana/
https://www.youtube.com/watch?v=JYmcFU0lOlM
https://www.youtube.com/watch?v=cdJF7RuWMxE
https://www.youtube.com/watch?v=cdJF7RuWMxE


Данас 

Предато 12.000 потписа 
против зрењанинске 
кафилерије 

ЗРЕПОК подржао рад удружења Стоп кафилерији. 

– Подржали смо протесте против кафилерије и као грађани и као 
привредници, јер здрава животна средина нема цену. Желимо да се овај 
проблем реши – рекао је Стевa Кочалка. 

Лист Зрењанин 

ГРУПА „СТОП 
КАФИЛЕРИЈИ” 
ПРЕДАЛА ПЕТИЦИЈУ 
ГРАДУ: Солидарност 
грађана даје наду 

10. Лист Зрењанин 

Истраживали смо: Да ли 
је и колико пандемија 
утицала на цене и 
продају некретнина 

17.09.2020. 

Зрењанински привредник и инвеститор Будимир Јовановић каже да се на 
тржишту некретнина осећа неизвесност због пандемије, али да је довољно 
стабилно, због чега цене нису кориговане. 

– Када је у питању пројекат „Хармонија” (зграда у Обилићевој улици), 
заостаци су минимални. Темпо изградње није био адекватан у јеку 
пандемије, али тренутно све тече по плану. Очекујемо да зграда буде 
усељива у фебруару следеће године – наводи Јовановић. – 
Заинтересованост купаца за станове по систему „смарт хоме” (паметна 
кућа) у Зрењанину је добра. Будући да је ово прва зграда тог типа у нашем 
граду, још веће интересовање очекује се када суграђани буду упознати у 
пракси са његовим предностима. 

11. 
Портал 
Виртуелни 
инкубатор 

Будућност је у 
прилагођавању и 
сталним иновацијама 

21.09.2020. 

Компанија ББ трeјд на све три, досада одржане сајамско привредне 
манифестације ЗрБизНет, била је генерални спонзор. На првој 
манифестацији са партнером ДТЛ-ом а на наредне две, ББ трејд спремно 
је самостално преузео спонзорство. 

Из познатих разлога, ЗрБизНет ове године неће бити одржан, али ово је 
прилика да се подсетимо оних који су дали велики допринос новој сајамској 
манифестацији. 

12. Портал Градски 
радио Зрењанин 

Завршен 11. Стриполис 22.09.2020. 

XI  Фестивал стрипа “Стриполис” одржао се од 17. до 19. септембра 2020. 
године у Зрењанину. Програми су се ове године одржали у Културном 
центару Зрењаниина и галерији АЛУЗ. 

Пријатељи фестивала били су компанија ПерСу и штампарија и студио за 
графучки дизајн “Дигинет”. 

https://www.danas.rs/drustvo/predato-12-000-potpisa-protiv-zrenjaninske-kafilerije/
https://www.listzrenjanin.com/grupa-stop-kafileriji-predala-peticiju-gradu-solidarnost-gradjana-daje-nadu/
http://www.listzrenjanin.com/istrazivali-smo-da-li-je-i-koliko-pandemija-uticala-na-cene-i-prodaju-nekretnina/
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/preduzetnicke-price/buducnost-je-u-prilagodjavanju-i-stalnim-inovacijama
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/preduzetnicke-price/buducnost-je-u-prilagodjavanju-i-stalnim-inovacijama
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/preduzetnicke-price/buducnost-je-u-prilagodjavanju-i-stalnim-inovacijama
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/zavrsen-11-stripolis/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/zavrsen-11-stripolis/


 

13. 

Блиц 

ДИНАР ПО ДИНАР… 
Изненадићете се кад 
схватите како једно 
наизглед неприметно 
одрицање може да 
угреје срца и улепша 
живот стотинама људи 

24.09.2020. 
Сваке године у октобру породице се пуном паром припремају за 
предстојеће хладне дане: спрема се зимница, кувају пекмези, купује 
топлија одећа, врше последње поправке кровова и дрвенарије, огрев 
слаже у подрум… 

Нажалост, има људи које многе од ових ствари себи једноставно не могу 
да приуште. То су пре свега вишечлане породице, чија примања захтевају 
много одрицања, а једна од првих ставки на којој се штеди јесте – огрев. 

Свесни овог проблема, ПерСу маркети већ шесту годину заредом, заједно 
са својим партнерима, организују традиционалну хуманитарну акцију 
“Топли динар”. 

Радио 021 

ПерСу одваја динар од 
сваког рачуна и помаже 
породицама да добију 
огрев за зиму 

25.09.2020. 

Србија Данас 

СТИЖЕ СУРОВА ЗИМА! 
Ево ШТА сви морају 
обавезно да УРАДЕ ове 
јесени! ПРИПРЕМИТЕ 
СЕ! 

https://www.blic.rs/vesti/vojvodina/dinar-po-dinar-iznenadicete-se-kad-shvatite-kako-jedno-naizgled-neprimetno-odricanje/fv923yj
https://www.021.rs/Info/komentari/254136
https://www.srbijadanas.com/zena/vesti/humanitarna-pomoc-2020-09-25

