
 

 

 

Ред 
број 

Медиј Наслов Датум  
Опис активности 

 

01. Данас  
Гомекс ускоро у 

Београду 
02.04.2015. 

Фирма чланица „ЗРЕПОК-а“, трговински ланац “Гомекс” отвориће 
продавнице у Београду, најавио је власник и директор ове компаније Горан 
Ковачевић поводом 20. година од оснивање фирме. Ову пословну годину 
оценио је бољом у односу на претходне, јер се завршило инвестирање у 
два дистрибутивна центра што ће ускоро показати резултате. Гомекс је 
забележио и раст продаје у свим малопродајним објектима, али је висина 
профита опала. 

02. Лист Зрењанин 
Гомекс обележава 

двадесет година рада 
03.04.2015. 

Након двадесет година рада и континуираног развоја Гомекс данас има 120 
малопродајних објекат, три дистрибутивна центра и 1227 запослених.  

03. РТВ Сантос 
Прослава 20 година 

компаније Гомекс 
06.04.2015. 

У клубу „Зелено звоно“ у Зрењанину је компанија Гомекс прославила свој 
20. Рођендан. Прилог са прославе 

04. РТВ Сантос 

Корпа Солидарности 13.04.2015. 

Традиционална "Корпа солидарности" организована је по осми пут у 
суботу, 11. априла у објекту "Тотал" у Зрењанину. Ову хуману акцију и овог 
пута заједничким снагама организовала је фирма ЗРЕПОК-а компанија 
Гомекс у сарадњи са Ротаракт клубом из Зрењанина 

05. Лист Зрењанин 

05. Лист Зрењанин 

Најава хуманитарне 
акције Корпа 
солидарности 

10.04.2015. 
Традиционална акција компаније „Гомекс“ и „Ротаракт клуба“ под називом 
Корпа солидарности одржаће се по пети пут за редом уочи Ускрса.  

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ У АПРИЛУ 2015. ГОДИНЕ: 

На радном доручку представника удружења “Зрењанински пословни круг” (ЗРЕПОК) са представницима медија из региона, саопштени су подаци 
о прошлогодишњем пословању фирми укључених у нашу асоцијацију, проблемима са којима се сусрећу, и плановима за наредни период. Овај 

догађај је квалитетно пропраћен и промовисан у јавности. 

Од фирми ЗРЕПОК-а, највише објава у априлу месецу бележи фирма „И такси“. Одлука Градског већа у Зрењанину да се снизи минимална 
економска цена такси превоза изазвало је доста пажње новинара, а фирма „И такси“ је била најактивнија са изјавама и саопштењима. 

 

 
Преглед медијских објава за месец Април 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/vojvodina/gomex_uskoro_u_beogradu.41.html?news_id=299720
http://www.listzrenjanin.com/?p=7842
http://www.listzrenjanin.com/?p=7842
https://www.youtube.com/watch?v=Rh5i3S9vVNY
https://www.youtube.com/watch?v=Rh5i3S9vVNY
https://www.youtube.com/watch?v=ZfSeN7ekamQ
http://www.listzrenjanin.com/?p=8263


06. Лист Зрењанин 

И такси – Педесеt 
динара мање за старт 

10.04.2015. 

 

Градски већници у Зрењанину су на данашњој седници усвојили решење о 
економски најнижој цени такси превоза, по којем ће, од 1. маја, старт 
износити 20 динара, што је за чак 50 динара јефтиније у односу на 
садашњу цену. 
У објавама можете прочитати став фирме „ЗРЕПОК-а“ И таксија по овој 
одлуци, као и мишљење осталих такси удружења. 
 

07. 

Блиц, Независне, 

Зрењанински, 

Портал Ја волим 

Зрењанин 

08. РТВ 
Ниже цене такси 

превоза 
15.04.2015. 

Одлука Градског већа у Зрењанину да се снизи минимална економска цена 
такси превоза представља логичан и једини исправан одговор локалне 
власти на захтев највећег броја такси удружења да се ова цена коригује 
наниже и да се на тај начин изађе у сусрет грађанима који имају потребе за 
јефтином и квалитетном услугом, оценио је данас власник и директор 
фирме ЗРЕПОК-а, “И – таксија” Драган Видаковић. 09. Портал 

Зрењанински 

И такси подржао одлуку 
града 

15.04.2015. 

10. РТВ Сантос 
И такси – Саопштење за 

јавност 
15.04.2015. 

Саопштење за јавност фирме И такси. 

11. Данас, Радио 

Зрењанин 
Старт и вожња јефтинији 16.04.2015. 

12. РТВ СуПерСу квиз 2015. 17.04.2015. 

У великој сали Културног центра Зрењанина данас у 17 часова одржаће се 
такмичење СуПерСу Квиз 2015, намењено ученицима виших разреда 
основих школа Зрењанина и насељених места. 
Пријављени су ученици из 17 школа - укупно 21 екипа, који ће одмерити 
своје снаге из опште културе и образовања. 

13. Блиц, Радио 

Зрењанин, Актер 

Шест инвеститора 
добило земљиште у 

Зрењанину 
20.04.2015. 

За изградњу производних погона у зрењанинској индустријској зони 
заинтересовано је шест инвеститора, од чега су три зрењанинска, два 
италијанска и једно руско-српско Чланови Градског већа Зрењанина 
донели су данас одлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у 
индустријској зони, на основу јавног огласа који је расписала Скупштина 
града.  Инвеститори који ће градити производне погоне су зрењанинске 
фирме "Ракић пласт", "Екометал-комерц", и "Гомекс", руско-српска 

http://www.listzrenjanin.com/?p=8092
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/550743/Od-1-maja-jeftiniji-taksi-u-Zrenjaninu-start-20-kilometar-40-dinara
http://www.nezavisne.com/novosti/ex-yu/Taksisti-traze-manje-cijene-295935.html
http://www.zrenjaninski.com/vesti/drustvo/jos-jeftinije-start-20-dinara/
http://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/odluka-o-snizenju-cena-taksi-prevoza-donela-nove-nesuglasice/
http://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/odluka-o-snizenju-cena-taksi-prevoza-donela-nove-nesuglasice/
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/zrenjanin/nize-cene-taksi-prevoza-u-zrenjaninu_589372.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/zrenjanin/nize-cene-taksi-prevoza-u-zrenjaninu_589372.html
http://www.zrenjaninski.com/vesti/drustvo/i-taksi-pozdravio-odluku-o-ceni-prevoza/
http://www.zrenjaninski.com/vesti/drustvo/i-taksi-pozdravio-odluku-o-ceni-prevoza/
http://www.danas.rs/danasrs/srbija/vojvodina/start_i_voznja_jeftiniji.41.html?news_id=300398
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/zrenjanin/supersu-kviz-2015-u-zrenjaninu_590000.html
http://akter.co.rs/26-ekonomija/125103-ulaga-e-interesuje-industrijska-zona.html
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/552284/Sest-investitora-dobilo-zemljiste-u-Zrenjaninu
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/552284/Sest-investitora-dobilo-zemljiste-u-Zrenjaninu
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/552284/Sest-investitora-dobilo-zemljiste-u-Zrenjaninu


компанија "Краун" са седиштем у Новом Саду и италијански 
"Технострутуре" и "Фулгар" који већ послује у индустријској зони и 
намерава да прошири капацитет.  

14. РТВ Сантос 
И такси о одлуци такси 

превоза 
22.04.2015. 

Одлука Градског већа у Зрењанину да се снизи минимална економска цена 
такси превоза представља логичан и једини исправан одговор локалне 
власти на захтев највећег броја такси удружења да се ова цена коригује 
наниже и да се на тај начин изађе у сусрет грађанима који имају потребе за 
јефтином и квалитетном услугом, оценио је данас власник и директор 
фирме ЗРЕПОК-а, “И – таксија” Драган Видаковић. 

15. Лист Зрењанин Сајам запошљавања 24.04.2015. 

У Зрењанину одржан Сајам запошљавања. О искуству са сајмова говориле 
су Сања Титин маркетинг менаџер фирме чланице Точак Ауто и Бојана 
Аћимов Извршни директор за људске ресурсе у компанији Гомекс.  

16. Блиц, Радио 

Зрењанин, Б92 

Инвеститори купују 
земљиште у 

Индустријској зони у 
Зрењанину 

28.04.2015. 

Представници предузећа Екометал-комерц и Гомекс, као и руске компаније 
Краун, потписали су данас уговор о куповини земљишта у индустријској 
зони у Зрењанину. 
Компанија ГОМЕКС се у складу са својим развојним пројектима и усвојеном 
стратегијом ширења малопродајне мреже одлучила на куповину још једне 
парцеле у склопу Индустријске зоне Југосток И, укупне површине од око 
11.500 м2. 
Обзиром да се ова парцела наслања на већ купљену, на којој је саграђен 
Расхладно-дистрибутивни центар, овом инвестицијом ће се добити и 
веома значајан синергијски ефекат обједињавања производно-
дистрибутивног комплекса. Као и све досадашње инвестиције ГОМЕКС-а, и 
овој је примарна сврха, пре свега, подизање квалитета снабдевања наше 
малопродајне мреже и, самим тим, очекивано значајно повећање 
производно-дистрибутивних капацитета које ово проширење нужно мора 
да прати, а све у циљу бољег задовољења потреба наших потрошача. 

17. РТВ Сантос 

Отворен нови 
малопродајни објекат 
компаније Гомекс на 

Граднулици 

28.04.2015. 

Реновирањем и освежавањем малопродајног објекта "Граднулица" у 
истоименом зрењанинском насељу, компанија Гомекс наставила је 
планиране радове који су најављени почетком ове године, а којима су 
обухваћени објекти како у граду Зрењанину, тако и они који се налазе на 
територији Војводине и Шапца.Овим проширењем, продајни капацитети 
"Граднулице" повећани су за чак 30% чиме је додатно омогућено 
асортиманско "оснаживање" односно повећање броја артикала који се сада 
налазе у понуди овог објекта. 

https://www.youtube.com/watch?v=AFMmV5Z7ieE
http://www.listzrenjanin.com/?p=8514
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/554514/Investitori-kupuju-zemljiste-u-zrenjaninskoj-industrijskoj-zoni
http://www.youtube.com/watch?v=4rUmtn8i4sY


 

 

18. Дневник 

Радни доручак ЗРЕПОК-
а са представницима 

медија 

29.04.2015. 

На радном доручку представника удружења “Зрењанински пословни круг” 
(ЗРЕПОК) са представницима медија из региона, саопштени су подаци о 
прошлогодишњем пословању фирми укључених у нашу асоцијацију, 
проблемима са којима се сусрећу, и плановима за наредни период. Фирме 
у оквиру ЗРЕПОК-а оствариле су приход од 23,3 милијарде динара, што је 
више за 18 посто у односу на 2013. годину, а имале добит од 479 милиона, 
што је за 23 посто мање него претпрошле године. То је доказ да се 
увећавају трошкови пословања - нагласио је председник удружења Драган 
Видаковић, који је истакао да чланови ЗРЕПОК-а запошљавају 3.039 људи. 
- И поред свих тешкоћа, код нас ради 305 запослених више, што је плус од 
11,6 посто. Само “Гомеџ” има чак 272 новозапослена - нагласио је 
Видаковић. Прилози са догађаја. 

19. РТВ Сантос 

20. Радио Зрењанин 

21. Портал 

Зрењанински 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/prihodi-veci-dobit-manja
https://www.youtube.com/watch?v=NEjhTZ-zJwo
http://www.zrenjaninski.com/vesti/ekonomija/zrepok-uvecavaju-se-troskovi-poslovanja/
http://www.zrenjaninski.com/vesti/ekonomija/zrepok-uvecavaju-se-troskovi-poslovanja/

