
 

 

 

 

Ред 
број 

Медиј Наслов 
Датум и 
време 

Опис активности Линк 

01. РТС Марже снижавају цене 05.01.2012.  

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/
Ekonomija/1021228/Mar%C5%BEe+sni%

C5%BEavaju+cene.html 

02. Б92 
Због марже, ниже цене и 

до 100 РСД 
05.01.2012.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yy
yy=2012&mm=01&dd=05&nav_id=57137
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03. 
Прва Српска 
Телевизија 

Марже снижене, цене 
ниже до сто динара 

05.01.2012.  

http://www.prva.rs/sr/vesti/ekonomija/stor
y/15957/Mar%C5%BEe+sni%C5%BEene,
+cene+ni%C5%BEe+do+sto+dinara.html 

04. Лист Зрењанин Успех у сталном развоју 05.01.2012.  
http://www.listzrenjanin.com/index.php?option
=com_content&view=article&id=23451:uspeh-
u-stalnom-razvoju&catid=9:privreda&Itemid=9 

05. Вести.рс 
Због марже, ниже цене и 

до 100 РСД 
05.01.2012.  

http://www.vesti.rs/Ekonomija/Zbog-
marze-nize-cene-i-do-100-RSD-2.html 

06. РТВ Сантос Смањење маржи - 

Гомекс 
06.01.2012. 

У Зрењанинским продавницама ових дана ће бити смањене цене основних 
животних намирница. Цене ће продавци смањити на основу владине 
уредбе о ограничењу трговачке марже за основне животне намирнице. 
Овим уредбом смањиће се маржа на намирнице као што су пшенично 
брашно, шећер, млеко,јогурт, јестиво уље, свеже месо и слатководна риба. 

07. 
KTV – емисија 
Објектив 

Смањење маржи  
06.05.2012. 

  
Прилог о новој уредби Министарства трговине, у приклогу се помињу Персу 
маркети и Гомекс 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У ЈАНУАРУ 2012. ГОДИНЕ: 

Значајна тема која је више пута спомињана јесте Уредба о ограничавању маржи коју је усвојила Влада Србије. У вези ове 
теме и усвојене уредбе Горан Ковачевић у својству председника секције трговине при УПС-у је више пута био интервјуисан 

у јануару месецу 2012. Године. Ову тему су испратили сви локални и национални медији у држави.  

Следећа активност која је била у фокусу јесте успешно реализован пројекат „Зрењанинска сива књига“ и промоција првог 
издања „Зрењанинске сиве књиге“. Овај догађај су пропратили сви локални медији. Догађај је оцењен као изузетно успешан и 

позитиван.  
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08. 
РТВ Сантос – 
Емисија Одговор  

Какве су економске 
перспективе у 2012. 

години 
08.01.2012. 

Гости: Будимир Јовановић, оснивач  "Jovanović group" , мр Дејан Молнар, 
асистент на Економском факултету у Београду и Драгољуб Бјелоглав, 
генерални директор "BB Trade" и "BB Company". 

09. 
KTV – емисија 
Објектив 

Gomex – најава 
финалног кола 

извлачења награда 
12.01.2012. 

Осмо,финално коло Гомексове наградне игре „Накриви шешир и вози се“ 
одржаће се у петак 13. Јануара у салону Опел Ћиркома. 

10. Наслови.нет 
Експерти: Трговачке 

марже пре уредбе биле 
од 10 до 40 одсто 

09.01.2012.  
http://www.naslovi.net/2012-01-

09/dnevnik/eksperti-trgovacke-marze-pre-
uredbe-bile-od-10-do-40-odsto/3091155 

11. Политика Online  
Србија разговара: О 

државном ограничавању 
трговачких маржи 

09.01.2012. 

Горан Ковачевић, 
председник Сектора за 
трговину Уније послодаваца 
Србије и Милорад Унковић, 
проректор Универзитета 
Сингидунум 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbija
-razgovara-O-drzavnom-ogranicavanju-

trgovackih-marzi.lt.html 

12. Лист Зрењанин 

Горан Ковачевић, 
власник „Гомекса”, о 

ограничавању маржи  на 
основне животне 

намирнице 

12.01.2012.  

http://www.listzrenjanin.com/index.php?option
=com_content&view=article&id=23489:goran-

kovaevi-vlasnik-gomeksa-o-ograniavanju-
mari-na-osnovne-ivotne-

namirnice&catid=6:drutvo&Itemid=6 

13. 
Прогресив 

магазин 
Накриви шешир и вози 

се 
13.01.2012.  http://www.crier.co.rs/www/index.php?idstr=13 

14. Дневник 
Експерти: Трговачке 

марже пре уредбе биле 
од 10 до 40 одсто 

13.01.2012.  
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/eksperti-

trgovacke-marze-pre-uredbe-bile-od-10-do-
40-odsto 

15. РТВ Сантос „ЗРЕПОК“ – Сива књига 16.01.2012. 
Зрењанински пословни круг ће 19.јануара на свечаности поводом 
обележавања две године од почетка рада, промовисати прво издање 
зрењанинске " Сиве књиге ". 

16. Лист Зрењанин 
Колико смо солидарни у 
време оскудице и кризе 

18.01.2012. 

http://www.listzrenjanin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2
3593:koliko-smo-solidarni-u-vreme-oskudice-i-ekonomske-krize&catid=4:tema-
broja&Itemid=4 
 

17. 
РТВ Сантос 
емисије Вести 

„ЗРЕПОК“ – Коктел 

19.01.2012. Свечаним коктелом у хотелу „ Војводина „, зрењанински пословни круг, 
обележио је двогодишњицу од отварања Канцеларије и почетка рада. На 
свечаности је представљена „ Зрењанинска сива књига „. 18. 

КТВ Зрењанин 
емисија Објектив 

19.01.2012. 
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19. 
КТВ Зрењанин 
емисија Објектив 

„Gomex“ -  Додела 
награде у Опел Ћиркому 

20.01.2012. 
У петак 20.јануара одржана је додела аутомобила, срећној добитници 
Гомексове наградне игре „Накриви шешир и вози се“. Уручење главне 
награде обављено је у салону Опел Ћиркома. 

20. Дневник 
Привреда и град продубили 

сарадњу 
23.01.2012.  

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/privreda-
i-grad-produbili-saradnju 

21 Лист Зрењанин 
Две године 

Зрењанинског пословног 
круга  

26.01.2012  

http://www.listzrenjanin.com/index.php?opti
on=com_content&view=article&id=23646:bol

ja-komunikacija-sa-gradskom-
vlau&catid=5:aktuelno&Itemid=5 
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