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број 

Медиј Наслов Датум  
Опис активности 

 

01. КТВ Зрењанин Стовариште Огрев 01.08.2016. 
Стоваришта Огрев из свог богатог асортимана у овонедељној акцији 
издвајају: керамичке плочице, лепак за плочице, купатилски намештај, туш 
кабине без каде и још много тога. 

02. Политика 
Буди ли се домаће 
грађевинарство? 

04.08.2016. 

У Зрењанину тврде да се све више гради и то на здравој основи, без 
великих дуговања и одлагања плаћања у недоглед 
У нашој земљи, након дугог времена, градња је у узлазној путањи. А што је 
можда још важније, гради се на здравој основи. Ово тврди члан ЗРЕПОК-а 
Будимир Јовановић, који се налази на челу пословне групе у којој су 
фабрике различитих грађевинских материјала - произвођачи опекарских 
производа, изолационих материјала, разних керамичких плочица... Са 
такве позиције јасније се виде кретања у грађевинској области. 

03. Градски радио 

Зрењанин 

Персу маркети – 
Пријатељи 
манифестације 
„Ђурђево отвореног 
срца“ 

04.08.2016. 
Манифестација под називом “Ђурђево отвореног Срца” одржана је у 
суботу 30.07.2016. године. На спортском полигону у Ђурђеву, преко 2.500 
посетилаца, уживало је у звуцима Рибље Чорбе и пратећих бендова. 

04. Градски радио 

Зрењанин 

Борислав Умићевић, 
члан ЗРЕПОК-а интервју 
у вези српских уљара 

05.08.2016. 

Фирма чланица ЗРЕПОК-а, зрењанинска породична фирма "УМ-ИНГ" 
постоји 11 година и успешно послује, пре свега, у уљарској индустрији, у 
којој је и њен власник Борислав Умићевић и стицао највеће искуство. То су 
само неки од разлога зашто су господина Умићевића замолили за разговор 
о стању у нашој уљарској индустрији. 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У АВГУСТУ 2016. ГОДИНЕ 

 У нашпј земљи, накпн дугпг времена, градоа је у узлазнпј путаои. А штп је мпжда јпш важније, гради се на здравпј пснпви. 
Овп тврди члан ЗРЕПОК-а Будимир Јпванпвић, кпји се налази на челу ппслпвне групе у кпјпј су фабрике различитих 
грађевинских материјала - прпизвпђачи ппекарских прпизвпда, изплаципних материјала, разних керамичких плпчица... Са 
такве ппзиције јасније се виде кретаоа у грађевинскпј пбласти. Интервју у листу Политика. 

 Фирма чланица ЗРЕПОК-а, зреоанинска ппрпдична фирма "УМ-ИНГ" ппстпји 11 гпдина и успешнп ппслује, пре свега, у 
уљарскпј индустрији, у кпјпј је и оен власник Бприслав Умићевић и стицап највеће искуствп. Тп су самп неки пд разлпга заштп 
су гпсппдина Умићевића замплили за разгпвпр п стаоу у нашпј уљарскпј индустрији. Прилог на порталу Градски радио Зрењанин. 

Преглед медијских објава за месец Aвгуст 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_8VkgRbE1c
http://www.politika.rs/sr/clanak/360627/Budi-li-se-domace-gradevinarstvo
http://www.politika.rs/sr/clanak/360627/Budi-li-se-domace-gradevinarstvo
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/super-ti-je-fotka/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/super-ti-je-fotka/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/super-ti-je-fotka/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/super-ti-je-fotka/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/super-ti-je-fotka/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/cije-su-nase-uljare/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/cije-su-nase-uljare/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/cije-su-nase-uljare/


05. КТВ Зрењанин Стовариште Огрев 05.08.2016. 
Стоваришта Огрев из свог богатог асортимана у овонедељној акцији 
издвајају огревно дрво и брикет, стиропор, гипс и осб плоче, вишенаменске 
фолије, полудисперзије и још много тога по веома повољним ценама. 

06. Портал 

Зрењанински 

Гомекс у Великом 
Градишту 

08.08.2016. 

Први објекат ГОМЕКС-а у Великом Градишту, месту на самој обали 
Сребрног језера, отворен је у петак, 29. јула. Овим је настављено ширење 
малопродајне мреже зрењанинске компаније у складу са циљевима који су 
дефинисани почетком 2016. године. 
 07. Градски радио 

Зрењанин 

Први објекат Гомекса у 
Великом Градишту 

08. РТВ Сантос 
Поскупљење меса 
Мркшићеви салаши 

12.08.2016. 
Прилог о поскупљењу меса. У прилогу говоре представници фирме 
чланице ЗРЕПОК-а. 

09. Лист Зрењанин Успон грађевинарства 12.08.2016. 

Будимир Јовановић, члан ЗРЕПОК-а говори о грађевинским активностима у 
Србији, у протеклом периоду. Он је изјавио да у нашој земљи, након дугог 
времена, градња у узлазној путањи. Он је оценио, да у односу на прошлу 
годину, грађевинске активности су за 30 % веће и то је добар знак након 
вишедеценијске стагнације и пропадања. 

10. КТВ Зрењанин 
Стовариште Огрев  13.08.2016. 

Стовариште Огрев у овонедељној акцији издваја за вас: плочице, туш 
кабине, купатилски намештај, собна врата и још много тога по 
најповољнијим ценама 

11. Градски радио 

Зрењанин 

Персу дечија улица на 
Данима Пива 

18.08.2016. 
ПерСу маркети, у сарадњи са ЈКП Туристички центар града Зрењанина, и 
ове године организују богат дечји програм у Гимназијској улици у центру, у 
такозваној ПерСу дечјој улици.  

12. КТВ Зрењанин 
Стовариште Огрев 19.08.2016. 

Ствоваришта Огрев ове недеље по акцијским ценама издвајају: опрему за 
уређење вашег купатила, собна врата, огревно дрво и угаљ, као и 
материјал потребан за све врсте спољних и унутрашњих радова. 

13. 
 Портал I love 

Zrenjanin 

Награђене екипе 
СуперСу квиза стигле са 

путовања 
21.08.2016. 

Велики дечији квиз СуПерсу који је Културни центар ове године 
организовао у априлу и мају, најуспешнијим учесницима донео је вредне 
награде. Трећепласирана и другопласирана екипа освојиле су путовања 
изненађења, па су тако у периоду након квиза боравиле на дестинацијама - 
Петрoleнд и Аква парк Јагодина. Организатор овог квиза је фирма чланица 
ЗРЕПОК-а, Персу маркети – ББ трејд. 

https://www.youtube.com/watch?v=MqDqLooltMg
http://www.zrenjaninski.com/vesti/ekonomija/gomex-otvorio-novu-prodavnicu-posao-za-15-trgovaca/
http://www.zrenjaninski.com/vesti/ekonomija/gomex-otvorio-novu-prodavnicu-posao-za-15-trgovaca/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/prvi-objekat-gomex-u-velikom-gradistu/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/prvi-objekat-gomex-u-velikom-gradistu/
https://www.youtube.com/watch?v=PIaSYivuIzE
https://www.youtube.com/watch?v=PIaSYivuIzE
https://www.youtube.com/watch?v=Lyp4XSLwB0o
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/persu-marketi-uz-dane-piva/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/persu-marketi-uz-dane-piva/
https://www.youtube.com/watch?v=Gf7qbUR--jw
http://ilovezrenjanin.com/aktuelno/nagradene-ekipe-supersu-kviza-stigle-sa-putovanja/
http://ilovezrenjanin.com/aktuelno/nagradene-ekipe-supersu-kviza-stigle-sa-putovanja/
http://ilovezrenjanin.com/aktuelno/nagradene-ekipe-supersu-kviza-stigle-sa-putovanja/


14. Портал I love 

Zrenjanin 

Гомекс подржава 
произвођаче из 

Зрењанина 
21.08.2016. 

Гомекс д.о.о. после пуне две деценије успешног рада у области трговине и 
производње робе широке потрошње са правом може да стане иза својих, 
сада већ препознатљивих слогана: „Шешир накриви, лакше се живи“ и „Код 
нас знате шта купујете“. Прилог о Гомексу и пословним партнерима из 
региона Баната. 

15. Куда у куповину 
Гомекс – Банатске 

вредне руке на Тргу 
Слободе 

24.08.2016. 

 

Дугогодишња добра сарадња између компаније ГОМЕКС и Туристичког 
центра града Зрењанина омогућила је организацију још једне 
манифестације “Банатске вредне руке”, ове године седамнаесте по реду. 
Ова манифестација организује се у току “Дана пива”. Гомекс је генерални 
покровитељ ове манифестације. 

16. Портал 
Зрењанински 

17. Портал  I love 
Zrenjanin 

Гомекс подржао 
Банатске вредне руке 

18. Градски радио 
Зрењанин 

19. РТВ Сантос 

Мркшићеви салаши на 
отварању сајма Инокоп 

25.08.2016. 
Међународни сајам иновација, кооперација и предузетништва "Инокоп 
2016", 17. по реду, отворен је у четвртак, 25. августа у Хали спортова 
"Медисон" у Зрењанину и трајаће до суботе, 27. августа. Већ дужи низ 
година, део ове значајне сајамске приредбе су и компаније ЗРЕПОК-а, 
Мркшићеви салаши и Гомекс. 20. Градски радио 

Зрењанин 

Гомекс на сајму Инокоп 26.08.2016. 

21. 
РТВ Сантос 

Коктел у Градској управи 
поводом одржавња 

манифестације Дани 
пива 

27.08.2016. У прилогу говори и члан ЗРЕПОК-а, Будимир Јовановић. 

22. Градски радио 

Зрењанин 
Персу дечија улица 27.08.2016. 

Издвајамо још једну активности наше фирме Персу Маркети:  
Јуче су у ПерСу дечијој улици (Гимназијска улица) наступиле Звездице и 
Леонтина, на опште задовољство свих присутних, како малишана тако и 
њихових родитеља. СуПер забава са Звездицама је трајала пуна два сата, 
а малишани су били више него одушевљени Звездицама, што се могло 
видети по осмесима на њиховим лицима и атмосфери која је владала у 
ПерСу дечијој улици. 

http://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/ova-kompanija-podrzava-proizvodace-iz-zrenjanina/
http://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/ova-kompanija-podrzava-proizvodace-iz-zrenjanina/
http://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/ova-kompanija-podrzava-proizvodace-iz-zrenjanina/
http://www.kudaukupovinu.rs/kupoholicarske-vesti/8792-gomex-podrzao-banatske-vredne-ruke
http://www.zrenjaninski.com/vesti/drustvo/banatske-vredne-ruke-na-trgu-slobode/
http://www.zrenjaninski.com/vesti/drustvo/banatske-vredne-ruke-na-trgu-slobode/
http://www.zrenjaninski.com/vesti/drustvo/banatske-vredne-ruke-na-trgu-slobode/
https://www.youtube.com/watch?v=Ru_ubIo0K2U
https://www.youtube.com/watch?v=Ru_ubIo0K2U
http://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/gomex-podrzao-banatske-vredne-ruke/
http://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/gomex-podrzao-banatske-vredne-ruke/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/gomex-podrzao-banatske-vredne-ruke/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/gomex-podrzao-banatske-vredne-ruke/
https://www.youtube.com/watch?v=ZD-5UyUQa8s
https://www.youtube.com/watch?v=ZD-5UyUQa8s
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/gomex-na-sajmu-inocoop-2016/
https://www.youtube.com/watch?v=7rF0ugJLUDM
https://www.youtube.com/watch?v=7rF0ugJLUDM
https://www.youtube.com/watch?v=7rF0ugJLUDM
https://www.youtube.com/watch?v=7rF0ugJLUDM
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/persu-decija-ulica/


 

23. Портал 

Зрењанински 
Гомекс отворио радњу у 

Новом Саду  
29.08.2016. 

Нови, девети по реду малопродајни објекат у Новом Саду, компанија 
Гомекс отворила је на адреси Булевар Бате Бркића број 10. Овај објекат, 
који послује у форми суперете, радиће под називом “Ново Насеље”. 

24. Градки радио 

Зрењанин 

25. КТВ Зрењанин Стоваришта Огрев 29.08.2016. 
Стоваришта Огрев ове недеље по акцијским ценама издвајају: водокотлић, 
туш кабине, умиваоник, собна врата И још много тога .  

26. КТВ Зрењанин 
Гомекс продајна 

изложба рукотворина 
29.08.2016. 

У оквиру манифестације 31. Дани пива, на паркингу код Централне 
апотеке, постављена је Гомексова продајна изложба производа из домаће 
радиности. 

27. РТВ Сантос 

Персу – отварање 
реновираног објекта у 

Зрењанину 
30.08.2016. Прилог са отварања реновираног продајног објекта у насељу Багљаш 

http://www.zrenjaninski.com/vesti/ekonomija/kompanija-gomex-otvorila-jos-jednu-trgovinu/
http://www.zrenjaninski.com/vesti/ekonomija/kompanija-gomex-otvorila-jos-jednu-trgovinu/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/novo-naselje-novi-objekat/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/novo-naselje-novi-objekat/
https://www.youtube.com/watch?v=g-hJ6KG0kGQ
https://www.youtube.com/watch?v=Cd-u2mBAvp8
https://www.youtube.com/watch?v=Cd-u2mBAvp8
https://www.youtube.com/watch?v=9A6AYOJVJaM
https://www.youtube.com/watch?v=9A6AYOJVJaM
https://www.youtube.com/watch?v=9A6AYOJVJaM

