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01. 
 

I love Zr 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

Нова Гомекс викенд 
акција – прилика за 
праву уштеду 
Отворен други објекат 
Гомекса у Панчеву 

02.02.2018. 

Нова карика у трговачком ланцу ГОМЕX-а од петка, 02. фебруара је 
малопродајни објекат "Стрелиште" у истоименом делу града Панчева, на 
адреси улица Вељка Влаховића бб. 

Сваког дана у сваком Гомех-овом маркету велики број прозвода је на 
снижењу. Како би купцима олакшали праћење акција и упознали их са 
производима који су на снижењу, овај трговински ланац штампа свој 
„Породични магазин” 

02. 
I love Zr 

Портал 
Зрењанински 

„Гомекс“ отворио други 
објекат у Панчеву 03.02.2018. 

Нова карика у трговачком ланцу ГОМЕX-а од 2. фебруара је малопродајни 
објекат „Стрелиште” у истоименом делу града Панчева, на адреси улица 
Вељка Влаховића бб. Супермаркет „Стрелиште” простире се на 340 
квадрата продајног простора, а након завршене обуке у Тренинг центру, 
овде је запослено четрнаест нових радника. 

03. 
I love Zr 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

ПерСу маркети 
покровитељи карневала 
и маскенбала у Новом 
Итебеју 

05.02.2018. Под покровитељством ПерСу маркета у Дому културе у Новом Итебеју, 
традиционално је одржан карневал и маскенбал. 

04. Портал Градски 
радио Зрењанин 

Компанија ББ Траде 
поделила јубиларне 
награде 

06.02.2018. 
 
 

Компанија ББ Траде а.д. организовала је свечану прославу у Каштелу 
Ечка, поводом доделе јубиларних награда за 10 и 20 година рада, али и 
признања запосленима који су заслужни за јубиларних 20. година 

У ФЕБРУАРУ  ИЗДВАЈАМО 

 

Да се лакше дише… 

Добро је познато да Банат спада у слабо пошумљене регије. То је један од главних разлога који је чланове Удружења 
„Зрењанински пословни круг – ЗРЕПОК”, определило да и даље пружају подршку онима који брину о животној околини. На основу 

јавног позива, који је расписан у јануару 2018. године, обављено је бодовање пројеката чији циљ јесте унапређење животног 
окружења грађана. Установама – највише основним школама, удружењима и организацијама, одобрена је рефундација средстава 

за куповину садница дрвећа, жбуња и цвећа. 

– ЗРЕПОК је одлучио да првобитно планирани износ од 200.000 динара, за накнаду трошкова куповине вишегодишњег садног 
материјала, увећа на 295.770 динара због великог броја пристиглих пријава на јавни конкурс 

Преглед медијских објава за месец Фебруар 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/snizenje-secer-februar-2018/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/otvoren-drugi-objekat-gomex-u-pancevu/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/otvoren-drugi-objekat-gomex-u-pancevu/
https://ilovezrenjanin.com/gomex/gomex-stretiste-pancevo/
https://www.zrenjaninski.com/gomex-otvorio-maloprodajni-objekat-streliste-foto/
https://www.zrenjaninski.com/gomex-otvorio-maloprodajni-objekat-streliste-foto/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-marketi-pokrovitelji-karnevala-i-maskenbala-u-novom-itebeju/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/persu-marketi-pokrovitelji-karnevala-maskembala-u-novom-itebeju/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/persu-marketi-pokrovitelji-karnevala-maskembala-u-novom-itebeju/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/kompanija-bb-trade-podelila-jubilarne-nagrade/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/kompanija-bb-trade-podelila-jubilarne-nagrade/


  

 
 
 
 
 
ПРИВРЕДНИК 
БУДИМИР ЈОВАНОВИЋ 
– О ПОСЛУ, ПЛАТАМА И 
ПРОМЕНИ ИМЕНА 
ГРАДА 
 
 
 
 
У новој недељној акцији 
која траје од 9. до 16. 
фебруара стоваришта 
Огрев нуде по веома 
повољним ценама собна 
врата, грађевинска 
колица, фуг масу и још 
много тога 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.02.2018. 

постојања. 

 

 

У јануару 1994. – пре 24 године, основано је предузеће „Керамика 
Јовановић”, тада са двоје запослених. – Данас групација „Јовановић” броји 
више од тристо радника и у свом саставу, поред матичне компаније, 
обухвата „Огрев”, „Неимар”, „Термику”, као и фабрику за производњу туш 
кабина у Скопљу – набраја зрењанински привредник Будимир Јовановић, 
уз закључак да је „Керамика Јовановић” једна од две највеће компаније у 
Србији, кад је у питању продаја керамичких плочица и опреме за купатило. 
Осим добрих резултата на пословном пољу, повод за разговор са 
Будимиром Јовановићем дала нам је и његова иницијатива да се 
Зрењанину врати некадашње име Петровград. 

Стовариште Огрев, члан Керамика Јовановић групе, нуди све што вам је 
потребно за кућу почев од комплетног грађевинског материјала, 
електроматеријала, купатилске опреме и купатилског намештаја, 
керамичких плочица и санитарија, боја и лакова, хидро и термо изолације, 
професионалног и хоби алата, као и огревно дрво и угаљ. У најновијој 
акцији недеље издвајају из понуде асортиман по веома повољним ценама. 

05. 
Лист Зрењанин 

КТВ 

 
06. 

Сантос 

I love Zr 

I love Zr 

Портал 
Зрењанински 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

 

Запослење у Гомексу 

Гомекс викенд акција – 
12 производа по супер 
цени од 9. до 11. 
фебруара 

Отворен реновиран 
ПерСу маркет у Тителу 

 

 

09.02.2018. 

Расписани огласи за запослење у компанији Гомекс. Нова викенд акција у 
Гомексу – 12 производа по акцијским ценама. 
 
ПерСу маркети са задовољством обавештавају потрошаче да је у среду, 7. 
фебруара, у Тителу, отворен реновирани ПерСу маркет, на адреси Главна 
141. У препознатљивом амбијенту, својственом ПерСу маркетима, 
смештен је пажљиво одабран асортиман најквалитетнијих домаћих и 
страних брендова, скројен по принципу од свега по мало. Из понуде 
посебно издвајамо одељење увек свежег воћа и поврћа, али и свежих 
пекарских производа, по веома приступачним ценама. 

http://www.listzrenjanin.com/privrednik-budimir-jovanovic-o-poslu-platama-i-promeni-imena-grada/
http://www.ktv.rs/2018/02/08/u-novoj-nedeljnoj-akciji-koja-traje-od-9-do-16-februara-stovarista-ogrev-nude-po-veoma-povoljnim-cenama-sobna-vrata-gradjevinska-kolica-fug-masu-i-jos-mnogo-toga/
http://rtvsantos.com/?s=gomex
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/gomex-vikend-akcija-9-februar/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/otvoren-renovirani-persu-market-u-titelu/
https://www.zrenjaninski.com/otvoren-jos-jedan-renovirani-persu-market-foto/
https://www.zrenjaninski.com/otvoren-jos-jedan-renovirani-persu-market-foto/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/otvoren-renoviran-persu-market-u-titelu/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/otvoren-renoviran-persu-market-u-titelu/


07. 
 

Лист Зрењанин 

Телеграф 

РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ЈЕДНЕ ОД НАЈЛЕПШИХ 
ЗГРАДА У ГРАДУ БИЋЕ 
ГОТОВА ДО ПРОЛЕЋА 

Један град у Србији 
мења име у Петровград 

14.02.2018. 

На управној згради предузећа „Керамика Јовановић”, која се налази у 
Улици краља Петра Првог, убрзано се ради на обнављању унутрашњости, 
фасаде, ограде и дворишног простора. 

Наставља се полемика у Зрењанину око враћања имена Петровград. 
Зрењанински социјални форум, који се противи промени имена, 
организовао је трибину о народном хероју Жарку Зрењанину као одговор 
на иницијативу Удружења "Петровград". 

08. 
 КТВ 

Стоваришта Огрев у 
новој недељној акцији 
која траје од 16. до 23. 
фебруара нуде широк 
избор производа по 
веома повољним ценама 

15.02.2018. 
 

У стовариштима Огрева АД члан Керамика Јовановић групе, можете 
пронаћи све за вашу кућу на једном месту, комплетан грађевински 
материјал, електроматеријал, купатилску опрему и намештај, керамичке 
плочице и санитарије, боје и лакове, хидро и термо изолацију, 
професионалне и хоби алате, као и огревно дрво и угаљ. Стоваришта 
Огрев континуирано врше улагања у објекте и опрему, па квалитетан и 
богат асортиман робе, уз сталне акцијске попусте, обезбеђују бројне 
задовољне купце. Нову недељну акцију представио је шеф продаје Рајко 
Цветић из изложбеног салона који се налази на Лазаревачком друму бб. 

09.  
I love Zr 

 

Гомекс викенд акција – 
12 производа по супер 
цени од 16. до 18. 
фебруара 

16.02.2018.  

Зрењанински трговински ланац Гомекс познат је по многим акцијама које 
омогућавају свима да уштеде новац. Једна од омиљених код купаца 
свакако је „Викенд акција”, током које је сваког петка, суботе и недеље 
више од 10 артикала на попусту и можете их приуштити по изузетно 
повољним ценама. 

10. Портал 
Зрењанински 

ВАЛОР ЈЕ ПРИПРЕМИО 
БРОЈНЕ АКЦИЈСКЕ 
ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА! 

19.02.2018. Месечна акција, у трајању од 16. фебруара до 15. марта, доступна је у 
свим продајним објектима “Валора”. 

11. Портал градски 
радио Зрењанин 

ПерСу комшија стигао у 
Мали Иђош. 21.02.2018. 

Од суботе 17. фебруара, ПерСу породица богатија је за још једног члана. 
Пресецањем црвене траке, свечано је отворен нови ПерСу маркет у Малом 
Иђошу, на адреси Главна 31. Велико отварање, подржано је од стране 
председника општине Мали Иђош - Марка Лазића, који је исто својим 
присуством уприличио. 

12. 

 
 
КТВ  
 

Стоваришта Огрев у 
својој новој акцији 
недеље која траје од 23. 
фебруара до 2. марта 
нуде широк избор 
производа по веома 

22.02.2018. 

 
 
 
Акцијске цене у Огреву од 23. Фебруара до 03. Марта. 
 
 

http://www.listzrenjanin.com/rekonstrukcija-jedne-od-najlepsih-zgrada-u-gradu-bice-gotova-do-proleca/
http://www.telegraf.rs/vesti/srbija/2935291-jedan-grad-u-srbiji-menja-ime-u-petrovgrad
http://www.ktv.rs/2018/02/15/stovarista-ogrev-u-novoj-nedeljnoj-akciji-koja-traje-od-16-do-23-februara-nude-sirok-izbor-proizvoda-po-veoma-povoljnim-cenama/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/gomex-vikend-akcija-od-16-do-18-februara/
https://www.zrenjaninski.com/valor-je-pripremio-brojne-akcijske-cene-proizvoda/
https://www.zrenjaninski.com/valor-je-pripremio-brojne-akcijske-cene-proizvoda/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/persu-komsija-stigao-u-mali-idos/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/persu-komsija-stigao-u-mali-idos/
http://www.ktv.rs/2018/02/22/stovarista-ogrev-u-svojoj-novoj-akciji-nedelje-koja-traje-od-23-februara-do-2-marta-nude-sirok-izbor-proizvoda-po-veoma-povoljnim-cenama/


 
 

 

 

I love Zr 

 

 

I love Zr 

 

Портал 
Зрењанински 

 

 

повољним ценама 
 
Нова Гомекс викенд 
акција – прилика за 
праву уштеду од 23. до 
25. Фебруара 
 
 
ПерСу комшија стигао у 
Мали Иђош 
 
 
ПЕРСУ КОМШИЈА 
СТИГАО У ЈОШ ЈЕДНО 
МЕСТО 

 
 
„Викенд акција“ у Гомексу. 
 
 
 
 
 
Од суботе, 17. фебруара, ПерСу породица богатија је за још једног члана. 
Пресецањем црвене траке, свечано је отворен нови ПерСу маркет у Малом 
Иђошу, на адреси Главна 31. Велико отварање подржано је од стране 
председника општине Мали Иђош Марка Лазића, који је присуствовао овом 
догађају. 

13. I love ZR 
Велико интересовање 
повећало фонд за 
набавку садница 

27.02.2018. 

ЗРЕПОК је и ове године расписао конкурс за институције са територије 
СБО у области еклогије.  
 
На јавни позив за рефундацију трошкова за куповину садница дрвећа, 
жбуња и цвећа који је расписало пословно удружење ЗРЕПОК, јавио се 
велики број заинтересованих због чега је првобитни фонд од 200.000 
динара повећан на 295.770 динара. 
 
Циљ пројекта је да се унапреде услови живота грађана Средњобанатског 
управног округа и да се подигне свест о значају зелених површина и 
животне средине. 
 
У медијима је објављена информација које организације су стекле право на 
рефундацију средстава за куповину садница дрвећа, жбуња и цвећа. 

14. List Zrenjanin ЗРЕПОК брине о 
животном окружењу 

15. Portal Zrenjaninski 
ЗРЕПОК одабрао девет 
пројеката које ће 
финансирати 

16. Дневник 

Зрењанински 
привредници 
финансирају еколошке 
пројекте 

https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/gomex-vikend-akcija-februar/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-komsija-stigao-u-mali-idjos/
https://www.zrenjaninski.com/persu-komsija-stigao-u-jos-jedno-mesto-foto/
https://www.zrenjaninski.com/persu-komsija-stigao-u-jos-jedno-mesto-foto/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/srepok-sadnice/
http://www.listzrenjanin.com/zrepok-brine-o-zivotnom-okruzenju-zavrsen-konkurs/
https://www.zrenjaninski.com/zrepok-odabrao-devet-projekata-koje-ce-finansirati/
https://www.dnevnik.rs/vojvodina/zrenaninski-privrednici-finansiraju-ekoloske-projekte-01-03-2018
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