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Портал Градски 
радио Зрењанин 

Нови објекат Гомекс-а у 
Реснику 

01.02.2019. 
Компанија Гомекс је у петак, 01. фебруара отворила први малопродајни 
објекат у Реснику, насељу у београдској општини Раковица који је уједно и 
уједно 165. продавница у ланцу ове компаније. 

Портал ЗрКлик 

Компанија Гомекс 
отворила 165. 
продавницу 

2 

Портал БизЛајф 

Међународно удружење 
сирара по први пут 
добило чланове из 
Србије 

01.02.2019. 
– Компанија „Млекопродукт” годишње произведе 7.000 тона млечних 
производа, од чега значајан део чине сиреви и тај број стално расте. То је 
једна од најстаријих сирара у земљи. Од 2004. године је у саставу 
француске групације „Бонгрен”– данас група „Савенција” – која је један од 
навећих произвођача млека у свету, други произвођач сира у у Француској 
и четврти у свету. Због тога је је присуство реномираног Међународног 
удружења сирара у Србији значајно – рекао је синоћ, на вечери мајстора 
сирева одржаној у Француској амбасади у Београду, Андреј Беслаћ, 
генерални директор зрењанинске компаније „Млекопродукт”. Он је најавио 
да је у плану оснивање званичног огранка Удружења у Србији. 

Лист Зрењанин 

ВЕЧЕ МАЈСТОРА СИРА: 
„Млекопродукт” се 
познаје по квалитету 

РТВ Сантос 

Компанија 
“Млекопродукт” постала 
члан Међународног 
удружења сирара 

Портал еКапија 

Француски стручњак за 
сиреве у Београду - 
Међународно удружење 
љубитеља сира 
именовало чланове из 
Србије 

02.02.2019. 

У ФЕБРУАРУ ИЗДВАЈАМО: 

Зреоанински ппслпвни круг – ЗРЕПОК у циљу унапређеоа услпва живпта грађана Средопбанатскпг управнпг пкруга и ппдизаоа 
свести п значају зелених ппвршина и живптне средине, путем финансијске ппмпћи дпдељиваће дпнације прпјектима, кпји ппдстичу 

укључиваое грађана у уређеое и пзелеоаваое јавних ппвршина. 
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http://www.gradskiradiozrenjanin.com/novi-objekat-gomex-u-resniku/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/novi-objekat-gomex-u-resniku/
https://www.zrklik.com/2019/02/kompanija-gomex-otvorila-165-prodavnicu/
https://www.bizlife.rs/lifestyle/afterhour/medjunarodno-udruzenje-sirara-po-prvi-put-dobilo-clanove-iz-srbije/
http://www.listzrenjanin.com/vece-majstora-sira-mlekoprodukt-se-poznaje-po-kvalitetu/
http://rtvsantos.com/dobre_vesti/kompanija-mlekoprodukt-postala-clan-medunarodnog-udruzenja-sirara/
https://www.ekapija.com/news/2392005/francuski-strucnjak-za-sireve-u-beogradu-medjunarodno-udruzenje-ljubitelja-sira-imenovalo-clanove


3 Портал Ilovezr 

Четврта квартална 
конференција за 
запослене у компанији 
„ПерСу“ 

03.02.2019. 

Трговински ланац ПерСу маркети одржао је IV кварталну конференцију за 
своје запослене, кроз коју су током два дана трајања, запослени имали 
прилике да се упознају са новим форматима малопродајних објеката и 
типовима асортимана, продајним алатима и механизмима за остварење 
циљева, али и улогом акција у укупном промету. 

4 Портал 
Зрењанински 

ПерСу упознао 
запослене са новим 
форматима 
малопродајних објеката 

07.02.2019. 

Трговински ланац ПерСу маркети одржао је четврту кварталну 
конференцију за своје запослене. Током два дана запослени су имали 
прилику да се упознају са новим форматима малопродајних објеката и 
типовима асортимана, продајним алатима и механизмима за остварење 
циљева, али и улогом акција у укупном промету. 

5 Лист Зрењанин 

„САВЕНЦИЈА” И 
„МЛЕКОПРОДУКТ” 
окупљају поштоваоце 
сира, као хране и робе 

07.02.2019. 

У Амбасади Француске у Београду, 31. јануара одржано је 559. заседање 
Међународног удружења сирара које има 7.000 чланова и љубитеља 
сирева у чак 45 држава. Одржано је код нас на иницијативу 
„Млекопродукта”, члана „Савенција” групе. Ово Удружење постоји пола 
века, а мисија је да се обједини млекарска делатност – од производње 
млека до готових производа и комерцијализације и промоције готових 
производа и сирева, а сада је у његовом чланству и Србија. 

6 

Портал еКапија 

Гомекс планира 
отварање 
дистрибутивног центра 
за централну Србију - 
Могуће запошљавање 
око 350 људи 

07.02.2019. 

 

У београдском насељу Ресник почетком фебруара отворен је први Гомекс 
супермаркет, иначе, 165. продавница овог малопродајног ланца. Један од 
планова трговинске компаније Гомекс је и отварање диструбутивног центра 
за централну Србију, а како за наш портал каже Горан Ковачевић, директор 
Гомекс-а, то ће уједно бити и најважнији инвестициони захват ове 
компаније. 

Портал 
Виртуелни 
инкубатор 

БИЗНИС ВЕСТИ - 
"Континуирани раст 
зрењанинског 
малопродајног ланца" 

08.02.2019. 

7 Портал Југпрес 

Лесковчани на 
такмичењу за најбољег 
младог посластичара 

08.02.2019. 

Даница Спасић, Вељко Милосављевић и Јован Пејковић, представљаће 
Трговинско-угоститељску школу, Лесковац и југ Србије на избору за 
’’Најбољег младог посластичара Србије’’, следећег месеца у Београду. Они 
су право наступа у финалу ’’Дијамантовог’’ такмичења изборили у дуелу са 
још шест својих школских другова. 

8 КТВ 

Отворен конкурс 
ЗРЕПОК-а "Да се лакше 
дише" 

08.09.2019. 

Зрењанински пословни круг – ЗРЕПОК у циљу унапређења услова живота 
грађана Средњобанатског управног округа и подизања свести о значају 
зелених површина и животне средине, путем финансијске помоћи 
додељиваће донације пројектима, који подстичу укључивање грађана у 

https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/cetvrta-kvartalna-konferencija-za-zaposlene-u-kompaniji-persu/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/persu-upoznao-zaposlene-sa-novim-formatima-maloprodajnih-objekata/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/persu-upoznao-zaposlene-sa-novim-formatima-maloprodajnih-objekata/
http://www.listzrenjanin.com/savencija-i-mlekoprodukt-okupljaju-postovaoce-sira-kao-hrane-i-robe/
https://www.ekapija.com/news/2396612/gomex-planira-otvaranje-distributivnog-centra-za-centralnu-srbiju-moguce-zaposljavanje-oko-350
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/biznis-vesti-2-3
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/biznis-vesti-2-3
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/biznis-vesti-2-3
https://jugpress.com/leskovcani-na-takmicenju-za-najboljeg-mladog-poslasticara/
https://www.youtube.com/watch?v=5auZgDexBE0


Портал Ilovezr 

ЗРЕПОК подстиче 
пројекте са циљем 
озелењавања јавних 
површина 

09.02.2019. 

уређење и озелењавање јавних површина. 

9 Портал Житиште 
онлајн 

Реновиран ПерСу 
маркет у Житишту 

10.02.2019. 

У 2019. години ПерСу маркети су наставили да унапређују и развијају своју 
малопродајну мрежу, а све у циљу побољшања квалитета услуге и 
искуства куповине. Протекле недеље свечано је отворен “скоцкани” ПерСу 
маркет у Житишту на адреси Здравка Челара 6, који је уједно 47. по реду 
објекат који је овај трговински ланац реновирао у претходних годину дана. 

10 

Портал Градски 
онлајн 

Ово је СуПер вест: 
ПерСу комшија стигао и 
у Орловат 

10.02.2019. 

Нови ПерСу маркет на адреси Иве Лоле Рибара 50 у Орловату свечано је 
отворен 7. фебруара, пресецањем црвене траке. Врата новог СуПер 
комшије отворена су радним данима и суботом од 6,30 до 20,30х и 
недељом од 7 до 20х, где након завршене обуке у тренинг центру, спремно 
и љубазно особље чека све посетиоце ПерСу маркета. 

Портал 
Зрењанински 

ПерСу отворио нови 
маркет, овог пута у 
Орловату (Фото) 

Портал Ilovezr 
ПерСу комшија стигао у 
Орловат 

11 Портал 
Зрењанински 

Зрењанински пословни 
круг финансира 
озелењавање јавних 
површина 

11.02.2019. 
Зрењанински пословни круг (ЗРЕПОК) расписао је јавни позив за 
финансирање пројеката у циљу унапређења животног окружења грађана. 
Конкурс је расписан у оквиру пројекта „Да се лакше дише“. 

12 Портал з1инфо 

Још један зрењанински 
привредник уплатио 
лепу суму за породицу 
Дудаш 

21.02.2019. 

Први зрењанински привредник која се укључио у хуманитарну акцију 
уплативши такође исту цифру јесте подрум пића “Валор”. Овом приликом 
позивају се и остали зрењанински привредници да следе овај хумани 
пример и укључе се у акцију како би се достигао циљ од 10.000 евра 
неопходан за куповину куће породици Дудаш. 

13 Портал ЗрКлик 

Отворена још једна 
продавница компаније 
Гомекс 

22.02.2019. 

У петак, 22. фебруара, компанија Гомекс отворила је први малопродајни 
објекат у Сурчину, у истоименој београдској општини који је уједно и уједно 
166. продавница у овом ланцу. Минимаркет “Сурчин” налази се на адреси 
Војвођанска бр. 448 и простире се на 167 квадратних метара продајног 
простора. 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/zrepok-podstice-projekte-sa-ciljem-ozelenjavanja-javnih-povrsina/
http://zitisteonline.com/test-vesti/1125-renoviran-persu-market-u-zitistu
http://zitisteonline.com/test-vesti/1125-renoviran-persu-market-u-zitistu
http://gradski.online/ovo-je-super-vest-persu-komsija-stigao-i-u-orlovat/
http://gradski.online/ovo-je-super-vest-persu-komsija-stigao-i-u-orlovat/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/persu-otvorio-novi-market-ovog-puta-u-orlovatu-foto/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/persu-otvorio-novi-market-ovog-puta-u-orlovatu-foto/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-komsija-stigao-u-orlovat/
https://www.zrenjaninski.com/grad/zrenjaninski-poslovni-krug-finansira-ozelenjavanje-javnih-povrsina/
https://www.zrenjaninski.com/grad/zrenjaninski-poslovni-krug-finansira-ozelenjavanje-javnih-povrsina/
http://z1info.rs/jos-jedan-zrenjaninski-privrednik-uplatio-lepu-sumu-za-porodicu-dudas/
https://www.zrklik.com/2019/02/otvorena-jos-jedna-prodavnica-kompanije-gomex/


 

14 Портал Житиште 
онлајн 

Итебејска кобасицијада 
по 8. пут, уз добру 
трпезу и дружење 

24.02.2019. 

Кобасицијада се традиционално одржава у склопу "Зимских Итебејских 
сусрета", који су организовани у Новом Итебеју, са циљем међусобног 
упознавања мештана и ширег окружења. Овогодишњи покровитељи 
манифестација су Општина Житиште, ЗЗ "Братско и јединство", ЗЗ 
"Мркшићеви салаши", Victoria group и ПерСу маркети. 

http://zitisteonline.com/test-vesti/1141-itebejska-kobasicijada-po-8-put-uz-dobru-trpezu-i-druzenje
http://zitisteonline.com/test-vesti/1141-itebejska-kobasicijada-po-8-put-uz-dobru-trpezu-i-druzenje

