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1. 
 

Портал ZRKlik Почиње шеста сезона 
великог дечијег квиза  

03.05.2018. 

Шеста сезона великог дечјег квиза СуПерсу почиње у суботу, 5. маја 2018. 
године. Реч је о такмичењу које је намењено ученицима виших разреда 
основних школа Средњобанатског округа. 

Сви такмичари биће награђени пригодним поклонима спонзора а 
победници  ће освојити вредне награде у виду путовања. Пријатељи 
СуПерсу квиза су: Персу маркети, Мркшићеви Салаши, Млекара – Зотт, 
књижара – „Бироопрема“, Краљева вода, Аквапарк „Петроленд“ – Бачки 
Петровац и Аквапарк Јагодина. 

Портал 
Ilovezrenjanin 

У суботу почиње шеста 
сезона великог дечијег 
квиза „СуПерсу“ у 
Зрењанину 

Портал 
Зрењанински 

Почиње шеста сезона 
великог дечјег квиза 
„СуПерсу“ 

2. Портал Градски 
радио Зрењанин 

Сајам цвећа испред 
Супермаркета ТОТАЛ 

05.05.2018. 
На платоу испред Супермаркета ТОТАЛ у Зрењанину, одржан је 
традиционални пролећни Сајам цвећа који организује компанија "Гомекс". 

3. РТС 

Сарадња 
пољопривредника из 
Војводине и локалних 
маркета 

06.05.2018. 

У оквиру пројекта "Наши смо" произвођачима хране у Војводини понуђена 
је сарадња са локалним трговинским ланцем. Први уговор о продаји 
домаћих производа са млекаром из Мокрина. 

4. Портал 
Ilovezrenjanin 

СуПерсу квиз – почела 
6. сезона 

06.05.2018. 

 

Почела је 6. сезона  СуПерсу квиза, такмичења из опште културе и знања 

У MАЈУ ИЗДВАЈАМО: 

Кпмпанија „Гпмекс“ кпја данас заппшљава пкп 1.800 радника,  прпславила је  свпј 23. рпђендан. 

Свечанп пптписиваое партнерскпг угпвпра између ПерСу маркета и Културнпг центра Зреоанин, кпји се тиче спрпвпђеоа 
заједничких инфраструктурних и прпграмских прпјеката, пдржанп је у Мултимедијалнпј сали градске куће. 

Фирме чланице ЗРЕПОК-а, у мају су ппдржале брпјна градске дешаваоа и активнпсти, пппут фптпграфске кплпније, фестивала 
„Банатска прича“, „Песничке штафете“ и  такмичеоа „Нај кплачић“. 
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Портал Градски 
радио Зрењанин 

Почела 6. сезона 
СуПерсу квиза 

07.05.2018. 

школског градива намењеног ученицима од 5. до 8. разреда основних 
школа града Зрењанина и околних насељених места. 

5. Вечерње новости Порез виши за 20 одсто? 07.05.2018. 

Због пропуста у зонирању, основица за наплату пореза на имовину грађана 
у 2018. биће изједначена за некретнине у првој и другој градској зони, а сам 
порез већи у просеку за 20 одсто - тврде у зрењанинском пословном кругу 
"Зрепок", где замерају локалној самоуправи на начину на који жели да 
напуни градски буџет. 

6. КТВ Гомекс – Сајам цвећа 07.05.2018. 
Пролећни сајам цвећа, баштенске опреме и рукотворина одржан је у 
суботу 5.маја на платоу испред Гомекс Тотала у Зрењанину. 

7. РТВ 

Компанија Персу у 
оквиру акције "Наши 
смо" 

07.05.2018. 
Пројекат ПерСу маркета под називом „Наши смо“, представљен на Радио 
Телевизији Војводине. 

8. КТВ 

Изјава Горана 
Ковачевића поводом 
сиве економије  

09.05.2018. 
Оно што је кључно за сузбијање сиве економије у нашој земљи нису високи 
порези , већи проблем су такозвани парафискални намети као и наша 
неорганизованост – рекао је генерани директор Гомекса Горан Ковачевић. 

9. 
Портал Градскси 
радио Зрењанин 

23. рођендан компаније 
Гомекс 

10.05.2018. 

У недељу, 13. маја један од сегмената обележавања 23. рођендана 
компаније ГОМЕКС ће бити организован у Супермаркету ТОТАЛ у 
Зрењанину. Током викенда од 11. до 13. маја у свим малопродајним 
објектима Гомекс-а, потрошачи ће моћи да уживају у специјалним, 
рођенданским попустима. 

10. 

Портал ZRKlik 

Компанија Гомекс уз 
велики број попуста и 
акција слави 23. 
рођендан 

 
 
 
 
 
13.05.2018. 

 

 

Компанија „Гомекс“ која данас запошљава око 1.800 радника, овог викенда 
прославља свој 23. рођендан. Рођенданска атмосфера присутна је у свим 
малопродајним објектима овог трговинског ланца. 

,,Гомекс“ је са радом почео сада већ давне 1995. године, и то са троје 
запослених у тих првих годину, две дана. Данас смо ми компанија која има 
170 малопродајних објеката, која покрива, Војводине, Београда и Мачве а 
жеља нам је да до краја 2018. године прерастемо у национални трговачки 
ланац. Сви услови за то су испуњени и ја сам сасвим сигуран да ће и тај 

Портал 
Зрењанински 

Рођендан компаније 
„Гомекс“ уз акције, 
промоције, поклоне 
потрошачима 

Портал 
Ilovezrenjanin 

На 23. рођендан 
компаније „Гомекс“: 
Жеља нам је да 
прерастемо у 
национални трговачки 
ланац 
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Портал Градски 
радио Зрењанин 

Гомекс прославио 23. 
рођендан 

14.05.2018. 

план бити остварен до краја календарске године – каже Недељко Голушин, 
маркетинг менаџер у компанији која слави рођендан, истичући да „Гомекс“ 
у континуитету од 23 године има узлазну линију успеха. 

РТВ Сантос 
23. рођендан компаније 
Гомекс 

 
 
 
11. 
 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

 

Град фотографима 
фотографи граду 

 

14.05.2018. 

Фотографски документациони центар у сарадњи са Савременом галеријом 
Зрењанин, а под покровитељством града Зрењанина организовали су у 
четвртак 17. маја Прву фотографску уметничку колонију. Спонзор 
манифестације је компанија Гомекс и Каштел Ечка, а подршку су дали 
Валор, И-такси Навигатор, ББ Компани, Компјутер библиотека, Београд 
,Керамика Јовановић, удружење Петровград и Лист Зрењанин. 

12. Портал Градски 
радио Зрењанин 

ПерСу маркети 
генерални покровитељи 
такмичења “Нај колачић” 

16.05.2018. 
Под покровитељством ПерСу маркета, а у организацији Удружења жена 
МЗ Центар 023, протеклог петка у хотелу Војводина у Зрењанину, одржано 
је занимљиво такмичење под називом “Нај колачић”. 

13. Портал ZRKlik 

Град фотографима 
фотографи граду 16.05.2018. 

Део фирми чланица ЗРЕПОК-а, дао је подршку Првој фотографској 
уметничкој колонији које је одржана 17. маја 2018. Године.  

14. Портал 
Ilovezrenjanin 

Компанија Гомекс 
подржала 44. „Песничку 
штафету“ у Зрењанину 

16.05.2018. 
У организацији Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ у периоду 
од 16. до 27. априла одржана је 44. „Песничка штафета“ уз подршку 
компаније Гомекс. 

15. Портал Retail 
Serbia 

Гомекс прославио 23. 
рођендан 

17.05.2018. 
Компанија Гомекс је током викенда, од 11. до 13. маја започела  
обележавање 23. рођендана. 

16. Портал Градски 
радио Зрењанин 

Гомекс-ова подршка 44. 
Песничкој штафети 

17.05.2018. 

Компанија ГОМЕКС већ неколико година активно учествује у организацији 
"Песничке штафете" и пригодним пакетима награђује најбоље младе 
песнике. Подршка није изостала ни овог пута, а добитници награда 
изразили су велико задовољство поклонима које им је уручио представник 
компаније ГОМЕКС. 

17. Портал Житиште 
Он-лине 

ПерСу маркети 
генерални покровитељ 
такмичења Нај колачић 

17.05.2018. 

 

Под покровитељством ПерСу маркета, а у организацији Удружења жена 
МЗ Центар 023, у хотелу Војводина у Зрењанину, одржано је занимљиво 
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Портал 
Зрењанински 

Такмичење „Нај 
колачић“, покровитељ 
надметања ПерСу 
маркети 

такмичење под називом “Нај колачић”. 

18. 

Портал 
Зрењанински 

Гомекс прославио 23. 
рођендан, награде 
најбољим радњама и 
добављачима 19.05.2018. 

Компанија „Гомекс“ обележила је 23. рођендан свечаним програмом и 
доделом награда у здању Народног позоришта „Тоша Јовановић“ и 
прославом у клубу „Captain Jack“. Након пријема гостију у фоајеу Народног 
позоришта, приређен је програм на бини, а уводну реч имао је директор 
компаније „Гомекс“ Горан Ковачевић. Он је протеклу 2017. годину оценио 
као успешну за компанију, али је подсетио и на 2015. када је „Гомекс“ 
успешно пребродио смањење плата и пензија. 

РТВ Сантос 
Прослава 23. рођендана 
компаније Гомекс 

Портал 
Ilovezrenjanin 

Квалитетом граде 
поверење – компанија 
Гомекс обележила 23 
године рада 21.05.2018. 

КТВ 
Гомекс успешно у 24. 
годину пословања 

19. 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

ГОМЕКС на 12. Етно 
фестивалу у Зрењанину 

21.05.2018. 

Етно-фестивал "Банатска прича" своје 12. издање доживео је у суботу, 19. 
маја, на уобичајеном простору - платоу и паркингу поред Дома месних 
заједница "Вељко Влаховић" и “Соња Маринковић” у зрењанинском насељу 
Багљаш, уз највећи број учесника до сада и програм који је потрајао током 
целог дана. Подршка компаније Гомекс ни ове године није изостала. 

IN store магазин 

.20. Портал 
Зрењанински 

Компанија „Петкус 
Балкан“ имала запажен 
наступ на Сајму 
пољопривреде 

21.05.2018. 

Веома запажен наступ на овогодишњем Сајму пољопривреде у Новом 
Саду имала је зрењанинска компанија „Петкус Балкан“ д.о.о. којом 
руководи директор Марко Умићевић. Ова млада фирма је основана пре 
неколико година, са једнаким власничким уделима реномиране 
зрењанинске породичне компаније „УМ-Инг“ и светски познатог немачког 
партнера „Petkus Technologie“. Послује у хали која је власништво компаније 
„УМ-Инг“, са којом има тесну сарадњу и чврсту повезаност. 
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21. Портал Градски 
радио Зрењанин 

ОШ “2. Октобар” 
победник СуПерсу квиза 

21.05.2018. 

Шеста сезона великог дечјег квиза СуПерсу завршена је финалним 
такмичењем у којем је учествовало три екипе. Основна школа "2. Октобар" 
– екипа 2 из Зрењанина освојила је прво место у финалу Суперсу дечијег 
квиза које је одржано у Културном центру Зрењанина. Ментор ове екипе је 
наставник Душан Новаков. 

22. Портал 
Зрењанински 

Проглашени победници 
великог дечијег квиза 
„СуПерсу“ 

22.05.2018. 
Основна школа „2. октобар“ – екипа 2, из Зрењанина, освојила је прво 
место у финалу „СуПерсу“ дечијег квиза, које је одржано у Културном 
центру Зрењанина. Ментор победничке екипе је наставник Душан Новаков. 

23. 

Портал 
Ilovezrenjanin 

ПерСу маркети и град 
Зрењанин улажу четири 
милиона динара у развој 
Културног центра 

23.05.2018. 

Свечано потписивање партнерског уговора између ПерСу маркета и 
Културног центра Зрењанин, који се тиче спровођења заједничких 
инфраструктурних и програмских пројеката, одржано је у Мултимедијалној 
сали градске куће. Трговински ланац ПерСу и град Зрењанин уложиће по 
два милиона динара у развој Културног центра, тако да ће укупна 
инвестиција износити четири милиона динара. 

Лист Зрењанин 

ИНВЕСТИЦИЈА ВРЕДНА 
ДВА МИЛИОНА 
ДИНАРА: Компанија 
„Персу“ наставља 
сарадњу са Културним 
центром. 

РТВ 

Културном центру 
Зрењанина четири 
милиона динара 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

Персу помаже Културни 
центар Зрењанин 

РТВ Сантос 

Потписан споразум о 
пословно-техничкој 
сарадњи између ПерСу-
а и Културног центра 

Портал 
Зрењанински 

Трговински ланац ПерСу 
помаже Културни центар 
са два милиона динара 

http://www.gradskiradiozrenjanin.com/os-2-oktobar-pobednik-supersu-kviza/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/os-2-oktobar-pobednik-supersu-kviza/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/proglaseni-pobednici-velikog-decijeg-kviza-supersu/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/proglaseni-pobednici-velikog-decijeg-kviza-supersu/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/persu-marketi-i-grad-zrenjanin-ulazu-cetiri-miliona-dinara-u-razvoj-kulturnog-centra/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/persu-marketi-i-grad-zrenjanin-ulazu-cetiri-miliona-dinara-u-razvoj-kulturnog-centra/
http://www.listzrenjanin.com/investicija-vredna-dva-miliona-dinara-kompanija-persu-nastavlja-saradnju-sa-kulturnim-centrom/
http://www.rtv.rs/sr_ci/vojvodina/banat/kulturnom-centru-zrenjanina-cetiri-miliona-dinara_920647.html
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/persu-pomaze-kulturni-centar-zrenjanin/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/persu-pomaze-kulturni-centar-zrenjanin/
https://www.youtube.com/watch?v=_4plOIb7a7Q
https://www.zrenjaninski.com/grad/trgovinski-lanac-persu-pomaze-kulturni-centar-sa-dva-miliona-dinara/
https://www.zrenjaninski.com/grad/trgovinski-lanac-persu-pomaze-kulturni-centar-sa-dva-miliona-dinara/
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ТРГОВЦИ: ПерСу и 
Културни центар 
потписали уговор 

24.05.2018. 

24. Портал Градски 
радио Зрењанин 

За незаборав 25.05.2018. 

Обележено 40 година постојања Културног центра Зрењанин.На самој 
свечаности у име домаћина говорио је директор Културног центра, Горан 
Маринковић а гостима се обратио и градоначелник Зрењанина, Чедомир 
Јањић. О значају јубилеја говорио је и Владимир Ђурић, програмски 
директор Културног центра. Испред ПерСу маркета, који од пре пар дана 
значајан партнер ове установе културе у нашем граду, присутнима се 
обратио директор трговинског ланца ПерСу маркета, Дарко Бјелоглав. 

25. Лист Зрењанин 

„СУПЕРСУ” КВИЗ: 
Победила екипа ОШ „2. 
октобар“ 

25.05.2018. 
Основна школа „2. октобар“ – екипа 2 из Зрењанина освојила је прво место 
у финалу „Суперсу” дечјег квиза, одржано у Културном центру Зрењанина, 
20. маја. Ментор ове екипе је наставник Душан Новаков. 

26. Портал 
Зрењанински  

„Валор“ неће радити 
недељом да би радници 
имали додатни слободан 
дан 

29.05.2018. 
Од петка, 1. јуна, дисконти зрењанинског дистрибутера пића „Валор“ неће 
радити недељом. Разлог за ову одлуку јесте, пре свега, пажња коју у 
„Валору“ показују према својим запосленима. 

https://www.instore.rs/newsarticle/newsarticle/PerSu-i-Kulturni-centar-potpisali-ugovor-
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/za-nezaborav/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/za-nezaborav/
http://www.listzrenjanin.com/zavrsen-supersu-kviz-pobedila-ekipa-os-2-oktobar/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/valor-nece-raditi-nedeljom-da-bi-radnici-imali-dodatni-slobodan-dan/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/valor-nece-raditi-nedeljom-da-bi-radnici-imali-dodatni-slobodan-dan/

