
 

 

 

 

 

Ред 
број 

Медиј Наслов Датум  
Опис активности 
 

1. Данас 

Зрењанин: Турнир 
„Petrovgrad Basketball 
U16 Cup“ од 5. до 7. 
априла 

03.04.2019. 
Организатори турнира су КК „Петровград“ из Зрењанина, под 
покровитељством Града Зрењанина и уз пријатеља турнира, компанију 
„Гомекс“. 

2. Портал ЗРклик 

Компанија Гомекс 
прославља 24. рођендан 
уз многобројне попусте 

05.04.2019. 
Током викенда, од 5. до 7. априла,  компанија Гомекс прославља 24. 
рођендан.  У свим малопродајним објектима потрошачи могу уживати у 
специјалним рођенданским попустима. 

3. 

Портал Ilovezr 

Трговински ланац 
„Гомекс“ обележио 24. 
рођендан у друштву 
својих потрошача 

07.04.2019. Током викенда, од 5. до 7. априла, компанија Гомекс, започела је 
обележавање 24. године континуираног рада и раста. Тим поводом, у свим 
малопродајним објектима компаније Гомекс трајала је специјална, 
рођенданска Викенд акција а рођендан је обележен не само акцијама него 
и промоцијама, дегустацијама и поклонима за потрошаче. 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

Компанија Гомекс 
прославила 24. 
рођендан 

РТВ Сантос 

Компанија Гомекс 
прославила 24. 
рођендан 

08.04.2019. 

4. КТВ 

Петровград Basketball 
U16 Cup Зрењанин 2019 08.04.2019. 

Директор за опште и финансијске  послове компаније Гомекс, Драган 
Ранисављевић је истакао да компанија Гомекс већ 5 година за редом 
подржава овај турнир. Он је додао и да хуманитарна нота овог турнира 
постигнута захваљујући компанији Гомекс. 

У АПРИЛУ ИЗДВАЈАМО: 

Зреоанински ппслпвни круг (ЗРЕПОК) и Унија ппслпдаваца Србије – ппслпдавци Зреоанина ппзивају кпмпаније да се пријаве за учешће у 
прпјекту „Летоа стручна пракса“, кпји се реализује пд 2010. гпдине у сарадои са Техничким факултетпм „Михајлп Пупин”, а уз 

ппдршку Града Зреоанина. Циљ прпјекта јесте да се пмпгући студентима ТФ „Михајлп Пупин“ да стекну практична знаоа и 
вештина, штп ће их бпље ппзиципнирати на тржишту рада. 

 

 

Преглед медијских објава за месец април 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.danas.rs/sport/zrenjanin-turnir-petrovgrad-basketball-u16-cup-od-5-do-7-aprila/
https://www.zrklik.com/2019/04/kompanija-gomex-proslavlja-24-rodjendan-uz-mnogobrojne-popuste/
https://ilovezrenjanin.com/gomex/trgovinski-lanac-gomex-obelezio-24-rodjendan-u-drustvu-svojih-potrosaca/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/kompanija-gomex-proslavila-24-rodendan/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/kompanija-gomex-proslavila-24-rodendan/
https://www.youtube.com/watch?v=bM5DaDEGsdA
https://www.ktv.rs/2019/04/08/petrovgrad-basketball-u16-cup-zrenjanin-2019/


5. 

Град Зрењанин 

Завршена 45. ''Песничка 
штафета'' Градске 
народне библиотеке 
''Жарко Зрењанин'' 

08.04.2019. 

У зрењанинском позоришту потписан је уговор о донаторству којим 
компаније Гомекс наставља да помаже ову установу и Фестивал 
професионалних позоришта, чији је Зрењанин домаћин другу годину за 
редом. 

Данас 

Компанија Гомекс 
наставља да подржава 
зрењанинско позориште 
и војвођански фестивал 

6. 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

Завршна свечаност 45. 
“Песничке штафете” 11. 
априла у Културном 
центру Зрењанина 

09.04.2019. 

Најуспешнији основаци на завршној манифестацији добиће и посебне 
награде захваљујући пријатељима манифестације: Компанијама: Телеком 
и Гомекс, као и издавачким кућама: Пчелица, Креативни центар и 
Прополис Букс. 

Портал Градски 
Инфо 

У четвртак, 11. априла 
са почетком у 11 часова 
у Културном центру 
Зрењанина, одржаће се 
завршна свечаност 45. 
“Песничке штафете” 

10.04.2019. 

7. 
Технички 
факултет 
"Михајло Пупин" 

Радни састанак у вези 
Летње стручне праксе 
2019 

10.04.2019. 

Радни састанак у вези пројекта Летње стручне праксе 2019 реализован је 
данас у сарадњи Удружења привредника Зрењанина ЗРЕПОК и нашег 
факултета. Студенти 3. и 4. године свих профила основних студија ће моћи 
да се пријаве у мају 2019. године (период пријављивања ће трајати 3 
седмице).  

8. Портал  In Store 

Завршен пети 
кошаркашки Петровград 
Куп 2019 

10.04.2019. 

Током викенда од 05. до 07. априла, Зрењанин је био центар европске 
кошарке за младе играче до 16 година, на петом по реду хуманитарном 
кошаркашком турниру. Како је саопштено из Гомекса, три дана је Зрењанин 
био домаћин кадетским националним тимовима Србије, Црне Горе, 
Израела, Румуније, Бугарске, Македоније и београдског Партизана, док је 
боје града Зрењанина бранила екипа Петровграда. 

9. 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

Завршена 45. “Песничка 
штафета” зрењанинске 
библиотеке 

11.04.2019. 

У Културном центру одржана завршница „Песничке штафете”, коју 45. пут 
организује Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин”. Дванаесторо 
награђених ученика добило је таблет рачунаре, поклон компаније Телеком 
Србија, које је уручио члан Градског већа Славиша Влачић, а дароване су 
им и књиге издавачких кућа „Креативни центар”, „Пчелица” и „Прополис 
бук”. Фирма „Гомекс” је и ове године припремила слатке пакете које је 
уручио Недељко Голушин, маркетинг менаџер компаније. Пријатељи 

Град Зрењанин 

Завршена 45. ''Песничка 
штафета'' Градске 
народне библиотеке 

http://www.zrenjanin.rs/1-45-0-7262/Zrenjanin-domacin-69--Festivala-profesionalnih-pozorista-Vojvodine
https://www.danas.rs/kultura/kompanija-gomex-nastavlja-da-podrzava-zrenjaninsko-pozoriste-i-vojvodjanski-festival/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/zavrsna-svecanost-45-pesnicke-stafete-11-aprila-u-kulturnom-centru-zrenjanina/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/zavrsna-svecanost-45-pesnicke-stafete-11-aprila-u-kulturnom-centru-zrenjanina/
https://gradski.info/u-cetvrtak-11-aprila-sa-pocetkom-u-11-casova-u-kulturnom-centru-zrenjanina-odrzace-se-zavrsna-svecanost-45-pesnicke-stafete/
https://gradski.info/u-cetvrtak-11-aprila-sa-pocetkom-u-11-casova-u-kulturnom-centru-zrenjanina-odrzace-se-zavrsna-svecanost-45-pesnicke-stafete/
http://www.tfzr.uns.ac.rs/
http://www.tfzr.uns.ac.rs/
http://www.tfzr.uns.ac.rs/
https://www.instore.rs/na-licu-mesta/zavrsen-peti-kosarkaski-petrovgrad-cup-2019-5218.html
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/zavrsena-45-pesnicka-stafeta-zrenjaninske-biblioteke/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/zavrsena-45-pesnicka-stafeta-zrenjaninske-biblioteke/
http://www.zrenjanin.rs/3-45-45-7268/Zavrsena-45--''Pesnicka-stafeta''-Gradske-narodne-biblioteke-''Zarko-Zrenjanin''


''Жарко Зрењанин'' манифестације „Песничка штафета“ јесу Мркшићеви салаши из Српског 
Итебеја, а покровитељ је Град Зрењанин. 

Лист Зрењанин 

ЗАВРШЕНА 45. 
ПЕСНИЧКА ШТАФЕТА: 
Награђено дванаесторо 
најуспешнијих учесника 

10. 

Портал 
Зрењанински 

Позив компанијама да 
учествују у пројекту 
„Летња стручна пракса“ 

11.04.2019. 

Зрењанински пословни круг (ЗРЕПОК) и Унија послодаваца Србије – 
послодавци Зрењанина позивају компаније да се пријаве за учешће у 
пројекту „Летња стручна пракса“, који се реализује од 2010. године у 
сарадњи са Техничким факултетом „Михајло Пупин”, а уз подршку Града 
Зрењанина. Циљ пројекта јесте да се омогући студентима ТФ „Михајло 
Пупин“ да стекну практична знања и вештина, што ће их боље 
позиционирати на тржишту рада. 

Портал 
Виртуелни 
Инкубатор 

Покретање 9. циклуса 
пројекта "Летња стручна 
пракса" 

Портал Ilovezr 

Почињу пријаве за 9. 
сезону Летње стручне 
праксе 

12.04.2019. 

Лист Зрењанин 

ЛЕТЊА СТРУЧНА 
ПРАКСА ЗРЕПОКА, 
ГРАДА И ФАКУЛТЕТА: 
Позив фирмама и 
студентима 

11. Лист Зрењанин 

САЈАМ 
ЗАПОШЉАВАЊА 
ЖИТИШТЕ: За 13 
послодаваца – 276 
радника 

12.04.2019. 

Компанијама које су учествовале на Сајму потребни су радници различитих 
занимања – у производњи, месари, затим трговци, пекари, возачи, шивачи, 
кувари, конобари, точиоци горива, електротехничари, електроинсталатери, 
бравари, графичари… Највише радника је потребно „Дрекслмајеру” и 
„Премијум чикену”. Међу послодавцима су и ББ Трејд, „М.Б.С. – Цетекс” 
доо, Честерег, „Ситопринт” Житиште, „Ван Друнен фармс Европа”, 
Банатско Карађорђево, „Мркшићеви салаши” Нови Итебеј и други. 

12. КТВ 

Отворен 69. Фестивал 
професионалних 
позоришта Војводине 

15.04.2019. 

Прве вечери фестивала публика је имала прилуку да погледа представу 
под називом “Било једном у Банату”. На овом Фестивалу, наступиће 
Народно позориште „Тоша Јовановић“, Позориште младих, Народно 
позориште Суботица, Српско народног позориште , Новосадско позориште, 
Народно позориште Сомбор, као и Дечје позориште Суботица. Фестивал се 
одржава под покровитељством Града Зрењанина и уз подршку компаније 

http://www.listzrenjanin.com/zavrsena-45-pesnicka-stafeta-nagradeno-dvanaestoro-najuspesnijih-ucesnika/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/poziv-kompanijama-da-ucestvuju-u-projektu-letnja-strucna-praksa/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/poziv-kompanijama-da-ucestvuju-u-projektu-letnja-strucna-praksa/
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/pokretanje-devetog-ciklusa-projekta-letnja-strucna-praksa
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/pokretanje-devetog-ciklusa-projekta-letnja-strucna-praksa
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/pokretanje-devetog-ciklusa-projekta-letnja-strucna-praksa
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/148893/
http://www.listzrenjanin.com/letnja-strucna-praksa-zrepoka-grada-i-fakulteta-poziv-firmama-i-studentima/
http://www.listzrenjanin.com/sajam-zaposljavanja-zitiste-za-13-poslodavaca-276-radnika/
https://www.ktv.rs/2019/04/15/otvoren-69-festival-profesionalnih-pozorista-vojvodine/


„Гомекс“. 

13. Портал еКапија 

Мој избор 2019 - 
Проглашени омиљени 
домаћи производи 

17.04.2019. 

Коначни резултати кампање "Мој избор 2019", која се одржава девету 
годину заредом, показали су да је и ове године Плазма кекс компаније 
Бамби најомиљенији домаћи производ. Титулу најомиљенијег произвођача 
у Србији понео је Имлек. Међу награђенима је и компанија Дијамант. 

14. Портал Градски 
радио Зрењанин 

Традиционална “Корпа 
солидарности” по 
шеснаести пут 

17.04.2019. 

Традиционална “Корпа солидарности” организована је по шеснаести пут у 
суботу, 20. априла у Супермаркету ГОМЕКС “Тотал” у Зрењанину. Ову 
хуману акцију заједничким снагама организује компанија ГОМЕКС у 
сарадњи са зрењанинским Ротаракт клубом. 

15. 
Технички 
факултет 
"Михајло Пупин" 

Промоција Летње 
стручне праксе 2019. 
године 

18.04.2019. 
Обавештавају се студенти да ће се промоција Летње стручне праксе 2019, 
реализовати у среду 24. априла са почетком у 10 часова у малом 
амфитеатру. 

16. Портал Ilovezr 

„Корпа солидарности“ 
16. пут у Супермаркету 
Гомекс „Тотал“ 

19.04.2019. 

Ову хуману акцију заједничким снагама организује компанија ГОМЕКС у 
сарадњи са зрењанинским Ротаракт клубом. Током трајања акције, 
потрошачи ће бити у прилици да донирањем барем једног артикла у „Корпу 
солидарности“ помогну социјално угроженим породицама које живе на 
територији Зрењанина. 

17. Портал Ilovezr 

„И Такси“ и ове године 
делио ускршња јаја у 
Мужљи 

20.04.2019. 
Поводом обележавања Ускрса, најрадоснијег хришћанског празника, 
компанија „И Такси“ је другу годину заредом пригодним даровима 
обрадовала најмлађе мештане Месне заједнице Мужља. 

18. 

Портал ЗРклик 

Компанија Гомекс 
отворила још два 
малопродајна објекта 

20.04.2019. 

Трговачки ланац компаније ГОМЕКС од петка, 19. априла “појачан” је са 
два нова малопродајна објекта. Прве муштерије примиле су продавнице у 
Сомбору и Смедереву. У оба места,  компанија је већ била присутна са 
продавницама. 

Портал Вести 

Гомекс отворио нове 
продавнице у 
Смедереву и Сомбору 

https://www.ekapija.com/news/2476085/moj-izbor-2019-proglaseni-omiljeni-domaci-proizvodi
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/tradicionalna-korpa-solidarnosti-po-sesnaesti-put/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/tradicionalna-korpa-solidarnosti-po-sesnaesti-put/
http://www.tfzr.uns.ac.rs/
http://www.tfzr.uns.ac.rs/
http://www.tfzr.uns.ac.rs/
https://ilovezrenjanin.com/gomex/korpa-solidarnosti-16-put-u-supermarketu-gomex-total/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/i-taxi-uskrsnja-jaja-muzlja/
https://www.zrklik.com/2019/04/kompanija-gomex-otvorila-dva-maloprodajna-objekta/
https://www.vesti.rs/Novi-Sad/GOMEX-otvorio-nove-prodavnice-u-Somboru-i-Smederevu.html


19. Вечерње новости 

На "Тортијади" 202 
торте, "најторта" Весне 
Атковић из Руме 

20.04.2019. 
Организатор "Тортијаде" било је Удружење грађана "Слатки осмех" из 
Јагодине, под покровитељством Скупштине града, а генерални спонзор 
била је Фабрика "Дијамант" Зрењанин. 

20. KTB 
Одржана пролећна 
„Корпа солидарности“ 

22.04.2019. 

Акција под називом „Корпа солидарности“, коју већ осам година, заједнички 
реализују компанија “Гомекс” и зрењанински “Ротаракт” клуб, одржана је у 
суботу 20. априла у Супермаркету Тотал. Маркетинг менаџер компаније 
Гомекс, Недељко Голушин је истакао да је ова акција једна од најдужих 
хуманитарних акција коју спроводи комапанија Гомекс у својим 
малопродајним објектима. 

21. Портал Ilovezr 

Забава и мноштво 
награда за децу на 
петом фестивалу 
“Ускршње јаје” 27. 
априла 

23.04.2019. 

Фестивал “Ускршње јаје” ове године слави мини јубилеј. Пети пут окупиће 
децу и њихове родитеље да се друже, играју, такмиче, освајају награде, а 
пре свега, да се добро проведу и насмеју. Манифестација ће бити одржана 
27. априла од 11 до 15 сати на Тргу слободе. 

22. 

Портал Наше 
Место 

Нови ПерСу комшија 
стигао у Апатин 

23.04.2019. 

Још један ПерСу маркет свечано је отворен у суботу 20. априла, у Апатину, 
на адреси Сомборска 9 (Сомборски пут). На дан отварања, купце је поред 
бројних акцијских снижења, гратис рачуна, промоција и поклона, дочекао 
модерно уређен ентеријер, љубазни продавци, као и широк асортиман 
свежих, домаћих производа. Портал  Градски 

онлајн 

Нови ПерСу комшија 
стигао у Апатин: У 
понуди више од 2500 
артикала 

23. Портал еКапија 

Гомекс отворио нове 
продавнице у Сомбору и 
Смедереву 

24.04.2019. 
Трговачки ланац компаније је од петка, 19. априла, "појачан" новим 
малопродајним објектима, у Сомбору и Смедереву. Како је саопштио 
трговац, у оба места су већ били присутни са продавницама. 

24. 
Удружењe 
грађана "Слатки 
осмех" 

13. Тортијада у Јагодини 24.04.2019. 

Прошле суботе 20. априла у Јагодини је по 13 пут организована 
хуманитарна Тортијада 2019, где је учествовао велики број жена из целе 
Србије и околних земаља. Учеснице су и ове године биле великог срца и 
одазвале се у великом броју. Пријавило се преко 208 торти које су 
увесељавале Спортску халу  Јасса у којој се одржавала манифестација. 
Генерални спонзор манифестације била је компанија Дијамант. 

25. Лист Зрењанин 

ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ 
„УСКРШЊЕ ЈАЈЕ” 27. 
АПРИЛА НА ТРГУ: 
Радост у покрету 

25.04.2019. 

Удружење „Вратимо деци радост у покрету” и Град Зрењанин, потрудили 
су се да се најмлађи Зрењанинци и њихови гости друже у сусрет великом 
празнику. На главном градском тргу, у суботу, 27. априла, од 11 па до 15 
часова, биће одржан Дечји фестивал „Ускршње јаје”, славећи овога пута и 
мали јубилеј, пет година свог трајања. Манифестацију су подржале фирме 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:790237-Na-Tortijadi-202-torte-najtorta-Vesne-Atkovic-iz-Rume
https://www.ktv.rs/2019/04/22/odrzana-prolecna-korpa-solidarnosti/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/festival-uskrsnje-jaje/
https://www.nasemesto.rs/2019/04/23/foto-novi-persu-komsija-stigao-u-apatin/
https://www.nasemesto.rs/2019/04/23/foto-novi-persu-komsija-stigao-u-apatin/
http://gradski.online/novi-persu-komsija-stigao-u-apatin-u-ponudi-vise-od-2-500-artikala/
http://gradski.online/novi-persu-komsija-stigao-u-apatin-u-ponudi-vise-od-2-500-artikala/
https://www.ekapija.com/news/2483618/gomex-otvorio-nove-prodavnice-u-somboru-i-smederevu
http://www.slatkiosmeh.org/novost_detaljnije.php?id=191
http://www.slatkiosmeh.org/novost_detaljnije.php?id=191
http://www.slatkiosmeh.org/novost_detaljnije.php?id=191
http://www.listzrenjanin.com/decji-festival-uskrsnje-jaje-27-aprila-na-trgu-radost-u-pokretu/


 

чланице ЗРЕПОК-а Гомекс, Млекопродукт и Дијамант. 

26. Портал Ilovezr 

Задовољство и осмеси 
на петом фестивалу 
“Ускршње јаје” 

27.04.2019. 

Упркос лошем времену и чињеници да фестивал “Ускршње јаје”није могао 
да се одржи на тргу испред општине, среће, задовољства, осмеха и деце 
на овој манифестацији ни овог пута није мањкало. Хала Медисон је четири 
сата била испуњена дечијом грајом, али и родитељима који нису крили 
задовољство што су им деца весела, расположена и насмејана. 
Манифестацију су подржале фирме чланице ЗРЕПОК-а. 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/zadovoljstvo-i-osmesi-na-petom-festivalu-uskrsnje-jaje-video/

