
 

 

 

 

 

Ред 
број 

Медиј Наслов Датум  
Опис активности 
 

01. KTB 
Недељна акција 

стоваришта Огрев 
01.03.2018. 

Стоваришта Огрев у новој недељној акцији која траје од 02. до 09. марта 
нуде лепак за плочице, собна врата, гипс плоче, огревно дрво, још много 
тога по веома повољним ценама 

02. Дневник 

Зрењанински 
привредници 

финансирају еколошке 
пројекте 

01.03.2018. 

Удружење Зрењанински пословни круг -ЗРЕПОК, на основу јавног позива 
објављеног у јануару и након бодовања, изабрало је девет пројеката који 
се баве унапређењем животне средине, а у чијем ће финансирању уче-
ствовати. 

03. Портал  
lovezrenjanin 

Нова Гомеx викенд 
акција – прилика за 

праву уштеду од 2. до 4. 
марта 

02.03.2018. 

Зрењанински трговински ланац Гомеx 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. 

04. 

PTB Caнтoc 

PTB Caнтoc 

KTB 

РТВ Сантос 

 

 Мишљење о промени 
назива града 05.03.2018. 

Чланови удружења „ЗРЕПОК“, који су уједно чланови удружења 
„Петровград“, у марту месецу су се више пута појављивали у јавности 
изражавајући мишљење о промени назива града. 

05. Лист Зрењанин 

Сарадња Позоришта и 
„ГОМЕXА“: Сусрет 
професионалних 
позоришта лутака 

Србије 

07.03.2018. 

Зрењанинска компанија „Гомеx” је покровитељ Народног позоришта „Тоша 
Јовановић” од 2010. године, што је омогућавало квалитетан рад Драмске 
сцене, а од сада је у њеном окриљу и Луткарска сцена. Уговор о томе је 
потписан у мултимедијалној сали градске куће, поводом одржавања 
предстојећих Сусрета професионалних луткарских позоришта Србије, који 
ће бити одржани од 11. до 14. марта, а чији је домаћин Зрењанин. 

У  МАРТУ ИЗДВАЈАМО: 

Удружеое Зреоанински ппслпвни круг -ЗРЕПОК, на пснпву јавнпг ппзива пбјављенпг у јануару и накпн бпдпваоа, изабралп је девет прп-
јеката кпји се баве унапређеоем живптне средине, а у чијем ће финансираоу учествпвати. 

Представници и чланпви Виспке техничке шкпле струкпвних студија Зреоанин, Зреоанинскпг ппслпвнпг круга (ЗРЕПОK) и Уније 
ппслпдаваца Србије – ппслпдавци Зреоанина, пптписали су Угпвпр п ппслпвнп-техничкпј сарадои. 

Зреоанинска ппрпдична кпмпанија “УМ-Инг” (Умићевић инжеоеринг), пд псниваоа 2005. гпдине бележи стални раст и јача ппслпвне 
активнпсти, а у плану је и прпстпрнп ширеое, у Индустријскпј зпни “Багљаш”, ппред већ ппстпјеће ппслпвнп-прпизвпдне хале. 

У  Зреоанину је пд 22. дп 24.марта 2018. гпдине пдржан Сајам земљпрадничкпг задругарства и младих дпмаћина села Србије у 
сајамскпј хали "Медиспн" и "Kристалнпј двпрани" у времену пд 10.00 дп 19.00 сати. Велики пријатељ сајма су ПерСу маркети. 
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https://www.youtube.com/watch?v=lqNofbdIgOA
https://www.dnevnik.rs/vojvodina/zrenaninski-privrednici-finansiraju-ekoloske-projekte-01-03-2018
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/nova-gomex-vikend-akcija-prilika-za-pravu-ustedu-od-2-do-4-marta/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/nova-gomex-vikend-akcija-prilika-za-pravu-ustedu-od-2-do-4-marta/
https://www.youtube.com/watch?v=aclO0dDNZzc
https://www.youtube.com/watch?v=iTp_p6_FRBo
https://www.youtube.com/watch?v=gKZ78jHZ8yM
https://www.youtube.com/watch?v=4oqvcjHz4SY
https://www.youtube.com/user/santosrtv
https://www.youtube.com/user/santosrtv
http://www.listzrenjanin.com/saradnja-pozorista-i-gomexa-u-susret-festivalu-lutkarskih-pozorista-srbije/


06. 

РТВ Сантос 

KTB 

Портал  
lovezrenjanin 

Потписан Уговор о 
пословно – техничкој 

сарадњи између 
ВТШСС, ЗРЕПОK-а и 
Уније послодаваца 

Србије – послодавци 
Зрењанина 

08.03.2018. 

Представници и чланови Високе техничке школе струковних студија 
Зрењанин, Зрењанинског пословног круга (ЗРЕПОK) и Уније послодаваца 
Србије – послодавци Зрењанина, потписали су данас Уговор о пословно-
техничкој сарадњи. 

07. KTB 

Недељна понуда 
стоваришта Огрев 08.03.2018. 

У стовариштима Огрева током акције недеље по веома повољним ценама 
можете купити плочице, туш каде, сигурносна врата и још много тога. 

08. Лист Зрењанин 

Привреда и образовање: 
Уговор Високе техничке 

школе, ЗРЕПОK-а и 
Уније послодаваца 

09.03.2018. 

У циљу боље сарадње, Висока техничка школа струковних студија у 
Зрењанину, Зрењанински пословни круг и Унија послодаваца Србије – 
Послодавци Зрењанин, потписали су јуче уговор о пословно-техничкој 
сарадњи. Потпис на уговор ставили су др Милорад Ранчић, директор ВТШ, 
Драгољуб Бјелоглав, председник ЗРЕПОK-а и Горан Нешић, председник 
Управног одбора Послодаваца Зрењанин. 

09. Портал  
lovezrenjanin 

Викенд акција у Гомеxу – 
12 производа по супер 
цени од 9. до 11. марта 

09.03.2018. 

Зрењанински трговински ланац Гомеx 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. 
РТВ Сантос 

 

Млекопродукт на 
Данима француске 

кухиње 
10.03.2018. 

Зрењанински ,,Млекопродукт" на ,,ДАНИМА ФРАНЦУСKЕ KУХИЊЕ" 
представио своје првокласне сиреве. 

11. 
 

Портал  
Зрењанинcки 

Е-капија 

Дневник 

Kомпанија УМ-ИНГ 
планира проширење 
погона у Зрењанину 

11.03.2018. 

Зрењанинска породична компанија “УМ-Инг” (Умићевић инжењеринг), од 
оснивања 2005. године бележи стални раст и јача пословне активности, а у 
плану је и просторно ширење, у Индустријској зони “Багљаш”, поред већ 
постојеће пословно-производне хале. 

12. Портал  
lovezrenjanin 

Гомеx расписао конкурс 
за стручну праксу 

14.03.2018. 

Гомеx д.о.о. Зрењанин, трговински ланац малопродаје, расписује конкурс 
за стручну праксу по програму Националне службе за запошљавање за 
следеће образовне профиле: референт финансијских послова, програмер 
јуниор, HACCP референт. 

http://rtvsantos.com/video/potpisan-ugovor-o-poslovno-tehnickoj-saradnji-vtsss-zrepok-a-i-unije-poslodavaca-srbije-poslodavci-zrenjanina/
https://www.youtube.com/watch?v=cMNdbOe2uK4
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/visoka-tehnicka-skola-zrepok-i-unija-poslodavaca-zapoceli-saradnju/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/visoka-tehnicka-skola-zrepok-i-unija-poslodavaca-zapoceli-saradnju/
https://www.youtube.com/watch?v=feo_sxIaICM
http://www.listzrenjanin.com/privreda-i-obrazovanje-ugovor-visoke-tehnicke-skole-zrepok-a-i-unije-poslodavaca/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/vikend-akcija-u-gomexu-od-9-do-11-marta/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/vikend-akcija-u-gomexu-od-9-do-11-marta/
https://www.youtube.com/watch?v=4zpKNzl0bkA
https://www.zrenjaninski.com/kompanija-um-ing-jaca-poslovne-aktivnosti-foto/
https://www.zrenjaninski.com/kompanija-um-ing-jaca-poslovne-aktivnosti-foto/
https://www.ekapija.com/news/2056792/kompanija-um-ing-planira-prosirenje-pogona-u-zrenjaninu
https://www.dnevnik.rs/vojvodina/um-ing-zeli-da-gradi-jos-pogona-14-03-2018
https://ilovezrenjanin.com/posao/gomex-raspisao-konkurs-za-strucnu-praksu/
https://ilovezrenjanin.com/posao/gomex-raspisao-konkurs-za-strucnu-praksu/


13. KTB Стовариште Огрев 15.03.2018. 

Нова акција стоваришта Огрев трајаће од 16. до23. марта у оквиру које 
можете по веома повољним ценама купити домаћи и увозни цемент, 
гаражна врата, комплет демит фасаду и још много тога из богатог 
асортимана стоваришта. 

14. Портал  
lovezrenjanin 

Посао: Гомеx тражи 
промотера 

15.03.2018. 
Гомеx доо Зрењанин, трговински ланац малопродаје у Војводини и Мачви, 
за рад у  малопродајним објектима робе широке потрошње тражи 
заинтересоване за радно место: промотер производа „Гомеx” робне марке. 

15. Портал  
lovezrenjanin 

Викенд акција у Гомеxу – 
12 производа по супер 

цени од 16. до 18. марта 
16.03.2018. 

Зрењанински трговински ланац Гомеx 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. 

16. Портал Градски 
радио Зрењанин 

СуПер роде стигле у 
Тараш 

18.03.2018. 

Под покровитељством ПерСу маркета, у среду 14. марта у Тарашу, 
уприличена је свечана прослава поводом повратка рода. Након Првоја, у 
ово банатско село познатије као Европско село рода, стигли су и Ивица & 
Марко. 

17. 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

Портал  
Зрењанинcки 

Нови комшија. 19.03.2018. 

Од суботе 17. марта, ПерСу породица богатија је за још једног члана. 
Пресецањем црвене траке, свечано је отворен нови ПерСу маркет у 
Kљајићеву, на адреси Моше Пијаде 83. Врата овог објекат су Вам 
отворена, радним данима и суботом од 06:30х до 20:30х и недељом од 07х 
до 20х, где Вас након завршене обуке у Тренинг центру, спремно чека 
љубазно особље ПерСу маркета. 

18. Портал Градски 
радио Зрењанин 

Сајам под називом 
“Младенци” у Зрењанину 

19.03.2018. 

У  Зрењанину је од 22. до 24.марта 2018. године одржан Сајам 
земљорадничког задругарства и младих домаћина села Србије у сајамској 
хали "Медисон" и "Kристалној дворани" у времену од 10.00 до 19.00 сати. 
Велики пријатељ сајма су ПерСу маркети. 

19. Портал  
Зрењанинcки 

Kомпанија “ПЕТKУС 
БАЛKАН” расписала 

конкурс за посао 
21.03.2018. 

“ПЕТKУС Балкан” д.о.о. из Зрењанина расписао је конкурс за посао, за 
пријем у радни однос на неколико позиција, потврђено је информативном 
порталу зрењанински.цом у овој компанији. 

20. 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

РТВ Сантос 

Отворен 1. Сајам 
земљорадничког 

задругарства и младих 
домаћина села Србије - 

Сајам “Младенци”. 

22.03.2018. 

Милан Kркобабић, министар у Влади Србије задужен за регионални развој 
и координацију рада јавних предузећа, боравио је данас у Зрењанину. 
Након састанка с градоначелником Зрењанина Чедомиром Јањићем, он је 
разговарао с функционерима општина Средњебанатског округа и 
представницима земљорадничких задруга из нашег региона. 

https://www.youtube.com/watch?v=7idb-evlZkw
https://ilovezrenjanin.com/posao/gomex-trazi-promotera/
https://ilovezrenjanin.com/posao/gomex-trazi-promotera/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/vikend-akcija-u-gomexu-od-16-do-18-marta/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/vikend-akcija-u-gomexu-od-16-do-18-marta/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/super-rode-stigle-u-taras/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/super-rode-stigle-u-taras/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/novi-komsija/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/novi-komsija/
https://www.zrenjaninski.com/medju-kupce-stigao-jos-jedan-presu-komisija-foto/
https://www.zrenjaninski.com/medju-kupce-stigao-jos-jedan-presu-komisija-foto/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/sajam-pod-nazivom-mladenci-u-zrenjaninu/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/sajam-pod-nazivom-mladenci-u-zrenjaninu/
https://www.zrenjaninski.com/kompanija-petkus-balkan-raspisala-konkurs-za-posao/
https://www.zrenjaninski.com/kompanija-petkus-balkan-raspisala-konkurs-za-posao/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/ministar-milan-krkobabic-u-zrenjaninu/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/ministar-milan-krkobabic-u-zrenjaninu/
http://rtvsantos.com/vesti/otvoren-je-prvi-sajam-zadruge-u-zrenjaninu/


 

21. Дневник 
Паори траже рецепт за 

сигурну производњу 
22.03.2018. 

Земљорадничка задруга „Мркшићеви салаши“ из Српског Итебеја, једна од 
најуспешнијих на подручју Баната и најугледнијих у Србији, била је 
домаћин регионалног састанка представника земљорадничких задруга и 
пољопривредника из средњег Баната, из серије скупова које Задружни 
савез Војводине организује у сарадњи са компанијом ДДОР из Новог Сада. 

22. KTB 
Недељна акција 

стоваришта Огрев 
22.03.2018. 

Овонедељна акција стоваришта Огрев траје од 23. до 30.марта током које 
по веома повољним ценама можете купити плочице, туш кабине, собна 
врата и још много тога. 

23. Портал Градски 
радио Зрењанин 

ГОМЕX на делу. 26.03.2018. 

Град Зрењанин, односно велелепни спортски објекат Kристална дворана, у 
суботу, 24. марта, били су домаћини близу 1.500 младих плесача из 50-ак 
плесних организација, који су наступили на “Данце фусион 2018”, 
међународном такмичењу у плесу. Уз локалну самоуправу, подршку овом 
значајном уметничком догађају пружила је и компанија ГОМЕX. 

24. 
 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

Портал  
lovezrenjanin 

Портал  
Зрењанинcки 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

ПерСу маркети велики 
пријатељи сајма 

задругарства 
„Младенци” 

26.03.2018. 

Први сајам земљорадничког задругарства и младих домаћина села Србије 
– под називом „Младенци”, одржан је у Зрењанину од 22. до 24. марта у 
спортској хали Медисон. Улаз је био бесплатан, а бројни посетиоци могли 
су да пробају и купе домаће прехрамбене производе, ручне радове, али и 
да виде богат културно уметнички програм. Велики пријатељ сајма су 
ПерСу маркети. 

https://www.dnevnik.rs/vojvodina/paori-traze-recepta-za-sigurnu-proizvodnu-22-03-2018
https://www.youtube.com/watch?v=gaNoFcgC1Xc
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/drustveno-odgovorno/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/drustveno-odgovorno/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/persu-prijatelj/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/persu-prijatelj/
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