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1. Портал Ilovezr 
Нови ПерСу комшија 
стигао у Ечку 

01.06.2019. 

У четвртак, 30. маја, још један ПерСу маркет свечано је отворен у Ечки, на 
адреси Униреа 75. 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. 

2. Портал еКапија 

Гомекс гради велики 
дистрибутивни центар у 
Ћуприји 

04.06.2019. 

У Ћуприји је у четвртак, 23. маја, потписан уговор између Општине Ћуприја 
и трговинске компаније Гомекс чиме је компанија постала власник 3,5 ха 
грађевинског земљишта у ћупријској индустријској зони. Гомекс је, као 
најповољнији понуђач, парцелу купио за 24.535.701 динар. 

3. Лист Зрењанин 

ШТА МУЧИ ПРИВРЕДУ: 
Услови пословања на 
домаћи начин 

05.06.2019. 

Компаније окупљене у удружењу привредника „Зрењанински пословни 
круг” (ЗРЕПОК) остварују трећину укупних прихода направљених у 
Средњобанатском округу, такође и 29,7 одсто добити, а у броју запослених 
(рачунајући само приватни сектор) учествују са 23 одсто. 

4. 

КТВ 

Керамика Јовановић 
отвара дистрибутивни 
центар и продајни салон 
у Бијељини 

05.06.2019. 

У четвртак, 6. јуна, „Керамика Јовановић“ ће отворити дистрибутивни 
центар и продајни салон керамике у Бијељини (Република Српска). 

У оквиру комплекса, који има површину од 9.000 метара квадратних, 
налази се продајни салон од 650 квадрата, затворени магацински простор 
површине 1.000 квадратних метара и отворени складишни простор на 
6.000 квадрата. 

Ово ће бити први дистрибутивни центар „Керамике Јовановић“ изван 
територије Републике Србије. Вредност инвестиције износи 1,2 милиона 
евра, а градња је трајала 15 месеци. 

Портал 
СПОРТинфо 

Керамика Јовановић од 
четвртка 6. јуна са 
ексклузивним салоном у 
Бијељини 

Портал 
Зрењанински 

Керамика Јовановић 
отвара први 
дистрибутивни центар 
изван Србије 

У ЈУНУ ИЗДВАЈАМО: 

Кпмпаније пкупљене у удружеоу привредника „Зреоанински ппслпвни круг” (ЗРЕПОК) пстварују трећину укупних прихпда 
направљених у Средопбанатскпм пкругу, такпђе и 29,7 пдстп дпбити, а у брпју заппслених (рачунајући самп приватни сектпр) 
учествују са 23 пдстп. Ове цифре пптврђују да девет ЗРЕПОК-пвих привредника чине респектабилни деп екпнпмске снаге пвпг 

регипна. Према ппдацима саппштеним на недавнпм састанку са нпвинарима, за гпдину дана (2017-2018.) брпј људи кпје пни 
заппшљавају ппвећан је за 300. И прихпд је увећан за више пд 51 пдстп у прпсеку.  

Преглед медијских објава за месец јун 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/novi-persu-komsija-stigao-u-ecku/
https://www.ekapija.com/news/2526978/gomex-gradi-veliki-distributivni-centar-u-cupriji
http://www.listzrenjanin.com/sta-muci-privredu-uslovi-poslovanja-na-domaci-nacin/
https://www.ktv.rs/2019/06/05/keramika-jovanovic-otvara-distributivni-centar-i-prodajni-salon-u-bijeljini/
https://www.sportinfo.rs/2019/06/04/keramika-jovanovic-od-cetvrtka-6-juna-sa-ekskluzivnim-salonom-u-bijeljini/
https://www.sportinfo.rs/2019/06/04/keramika-jovanovic-od-cetvrtka-6-juna-sa-ekskluzivnim-salonom-u-bijeljini/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/keramika-jovanovic-otvara-prvi-distributivni-centar-izvan-srbije/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/keramika-jovanovic-otvara-prvi-distributivni-centar-izvan-srbije/


 
 
5. 
 
 
 

Градска управа 
Бијељина 

Керамика Јовановић – 
нова страна инвестиција 

06.06.2019. 

 

У Бијељини је отворен нови дистрибутивни центар компаније „Керамика 
Јовановић“ из Србије као нова страна инвестиција вредна 1,2 милиона КМ. 
Власник „Керамике Јовановић“ Будимир Јовановић рекао је да је ова 
компанија почела пословање у Зрењанину, који је братски град са 
Бијељином. 

 

„Верујем да ћемо бити још једна спона између два града. Овај објекат је 
сигурно најлепши од свих 13 наших центара, јер се трудимо да сваки 
простор буде лепши од претходног“, навео је Јовановић. 

 

Према његовим речима, ово је први дистрибутивни центар „Керамике 
Јовановић“ изван Србије, односно у Републици Српској. У оквиру 
комплекса у Гојсовцу, на 8.000 метара квадратних, налази се продајни 
салон површине 650, затворени магацински простор од 1.000 метара 
квадратних и отворени складишни простор на 6.000 метара квадратних. 

НТВ Антена 

Нова страна инвестиција 
- "Керамика Јовановић" 
из Србије 

Портал еКапија 

Бијељина добила 
дистрибутивни центар и 
продајни салон 
Керамике Јовановић - 
Инвеститор из 
Зрењанина уложио 1,2 
мил ЕУР 

07.06.2019. 
Предузетнички 
портал 
Републике 
Српске 

Бијељина: Отворен 
дистрибутивни центар 
„Керамика Јовановић“  

Пан Радио  
Почео с радом ДЦ 
"Керамика Јовановић" 

6. 

КТВ 
Млекопродукт на сајму 
сира у Француској 

07.06.2019. 

На интернационалном сајму сира „Мондиал ду фромаж“ (Mondial du 
Fromage), одржаном ове недеље у Туру у Француској, оборен је Гинисов 
рекорд са највећим платоом сира дужине 161 метар. На њему се налазило 
три тоне сира из 20 различитих земаља, а једини представник Србије била 
је компанија „Млекопродукт”, део Групе „Savencia Fromage & Dairy”. 

Мондо Српски сир "за Гиниса" 

Лист Зрењанин 

САЈАМ СИРА У 
ФРАНЦУСКОЈ: 
„Млекопродукт” 
представник Србије 

https://www.gradbijeljina.org/sr/news/novosti/2712.keramika-jovanovic---nova-strana-investicija.html
https://www.gradbijeljina.org/sr/news/novosti/2712.keramika-jovanovic---nova-strana-investicija.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ue6j_miiySw
https://www.ekapija.com/news/2531216/bijeljina-dobila-distributivni-centar-i-prodajni-salon-keramike-jovanovic-investitor-iz-zrenjanina
http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/bijeljina-otvoren-distributivni-centar-keramika-jovanovi/
http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/bijeljina-otvoren-distributivni-centar-keramika-jovanovi/
http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/bijeljina-otvoren-distributivni-centar-keramika-jovanovi/
http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/bijeljina-otvoren-distributivni-centar-keramika-jovanovi/
https://pan-radio.com/index.php/aktuelnosti/6457-poceo-s-radom-dc-keramika-jovanovic
https://www.ktv.rs/2019/06/07/mlekoprodukt-na-sajmu-sira-u-francuskoj/
http://mondo.rs/a1191876/Magazin/Lifestyle/Srpski-sir-za-Ginisa.html
http://www.listzrenjanin.com/sajam-sira-u-francuskoj-mlekoprodukt-predstavnik-srbije/


7. 

Портал ЗРклик 

Други малопродајни 
објекат ГОМЕКС-а у 
Падини 

07.06.2019. 

Други малопродајни објекат ГОМЕКС-а у Падини, у општини Ковачица у 
Јужнобанатском округу, предат је у петак, 07. јуна тачно у 09 часова на 
коришћење потрошачима. Суперета “Падина Велика” уједно је и  170. 
објекат у малопродајном систему ГОМЕКС-а. 

Нова радња простире се на 250 м2, а након завршене обуке у Гомекс 
Тренинг центру, овде је запослено 11 нових колега и колегиница. МПО 
“Падина Велика” располаже са три касе, месарицом, воћарицом, 
млекарицом… и уређен је по ГОМЕКС стандардима предвиђеним за 
формат суперете. Значајно је истаћи да је у овој продавници постављен 
млин за кафу који потрошачима, љубитељима кафе омогућава да 
комбинацијом три квалитетне врсте зрна припреме и самељу своју 
омиљену мешавину. 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

Други објекат ГОМЕКС-а 
у Падини 

Портал 021инфо 

Гомекс отворио још 
једну продавницу у 
Падини 

08.06.2019. 

8. Портал Градски 
радио Зрењанин 

Подршка Гомекс-а 
дружењу планинара 

10.06.2019. 

Традиционални сусрети планинара и љубитеља природе одржани су по 27. 
пут на Царској бари, излетишту надомак Зрењанина. У организацији Клуба 
планинара из Зрењанина, а под покровитељством компаније ГОМЕКС, 
сусрет је ове године окупио близу 200 гостију из разних крајева Србије уз 
учешће једне екипе из Републике Српске. 

9. 

Лепота & 
здравље 

Српски сир на 
интернационалном сајму 
сира у Француској 

10.06.2019. 

На Интернационалном сајму сира Mondial du Fromage, одржаном ове 
недеље у Туру у Француској, оборен је Гинисов рекорд са највећим 
платоом сира дужине 161 метар. На њему се налазило три тоне сира из 20 
различитих земаља, а једини представник Србије била је компанија 
Млекопродукт, део Savencia Fromage & Dairy групе, са полутврдим Бисер 
Селекта сиром од крављег млека и истоименим тврдим сиром од овчијег 
млека. Око 1.000 посетилаца имало је прилику да, током три дана сајма, 
дегустира 952 врсте сира. 

Бизнис & 
финансије 

Највећи плато сира ушао 
у Гиниса 

Портал Градски 
инфо 

Млекопродукт на  
светском сајму у 
Француској 

10. Портал Градски 
радио Зрењанин 

Први објекат Гомекс-а у 
Борчи 

14.06.2019. 
У петак, 14. јуна отворен је први малопродајни објекат у Борчи, урбаном 
градском насељу у Београду које се налази у општини Палилула. 
Продавница у Борчи је уједно и 171. продавница у Гомекс-овом ланцу. 

https://www.zrklik.com/2019/06/drugi-maloprodajni-objekat-gomex-a-u-padini/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/drugi-objekat-gomex-a-u-padini/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/drugi-objekat-gomex-a-u-padini/
https://www.021.rs/story/Info/Vojvodina/216200/Gomex-otvorio-jos-jednu-prodavnicu-u-Padini.html
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/podrska-gomex-a-druzenju-planinara/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/podrska-gomex-a-druzenju-planinara/
https://www.lepotaizdravlje.rs/lifestyle/promo/srpski-sir-na-internacionalnom-sajmu-sira-u-francuskoj/
https://www.lepotaizdravlje.rs/lifestyle/promo/srpski-sir-na-internacionalnom-sajmu-sira-u-francuskoj/
http://bif.rs/2019/06/najveci-plato-sira-usao-u-ginisa/
http://bif.rs/2019/06/najveci-plato-sira-usao-u-ginisa/
https://gradski.info/mlekoprodukt-na-svetskom-sajmu-u-francuskoj/
https://gradski.info/mlekoprodukt-na-svetskom-sajmu-u-francuskoj/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/prvi-objekat-gomex-a-u-borci/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/prvi-objekat-gomex-a-u-borci/


 

 
 
 
 
 
11. 

Портал 
Зрењанински 

Несвакидашњи дечији 
рођендан, малишани 
одржали лекцију из 
хуманости! 

17.06.2019. 

Манифестација под називом Кутак за дечији тренутак одржана је у недељу, 
16. јуна, у дворишту Каштела Ечка, под покровитељством ПерСу маркета.   
Аниматори и деца из зрењанинских основних школа угостили су децу из 
Дечијег села из Сремске Каменице. Иако је у недељу температура била 
изнад тридесет степени, то није спречило десетине основаца, да се окупе и 
плешу, играју се и друже са малишанима из Дечијег села.   Занимљиве 
креативне и едукативне радионице попут прве помоћи, плеса и радионице 
за прављење медењака, пецања и свирања на цимбалу, биле су само део 
програма овог супер дечијег кутка. Ипак, један гест на манифестацији се 
посебно издвојио. Једна хумана девојчица је тог дана прославила свој 
девети рођендан и донирала све поклоне гостима из Дечјег села.  

Портал Ilovezr 
ПерСу одржао акцију за 
најмлађе ˝Кутак за 
дечији тренутак˝ 

18.06.2019. Портал 025инфо 

СуПер кутак за дечији 
тренутак у Каштелу Ечка 

Портал Вести 

12. Портал еКапија 
Гомекс отворио прву 
продавницу у Борчи 

18.06.2019. 

Трговински ланац Гомекс отворио је 14. јуна први малопродајни објекат у 
Борчи. Продавница у овом београдском насељу уједно је и 171. 
продавница у њиховом ланцу. Мини маркет Борча налази се на адреси 
Ваљевског одреда 15в и простире се на 156 квадратних метара продајног 
простора. 

13. 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

Први објекат Гомекс-а у 
Чачку 

21.06.2019. 

Још две нове карике у трговачком ланцу ГОМЕКС-а од петка, 21. јуна су 
малопродајни објекти “Чачак Центар” у Чачку и “Банатско Ново Село” у 
истоименом насељеном месту. Мини маркет “Чачак Центар” простире се на 
181 м2 продајног простора, а након завршене обуке у нашем Тренинг 
центру, овде је запослено дванаест нових колега и колегиница. МПО 
“Чачак Центар” располаже са две касе, месарицом, воћарицом, 
млекарицом… и уређен је по ГОМЕКС стандардима предвиђеним за 
суперете. Суперета “Банатско Ново Село” на територији града Панчева 
простире се на 300 м2 продајног простора, а након завршене обуке у 
нашем Тренинг центру, овде је запослено дванаест нових колега и 
колегиница. 

Портал ЗРклик 

Две нове карике у 
трговачком ланцу 
компаније Гомекс 

22.06.2019. 

https://www.zrenjaninski.com/slobodno-vreme/nesvakidasnji-deciji-rodjendan-malisani-odrzali-lekciju-iz-humanosti/
https://www.zrenjaninski.com/slobodno-vreme/nesvakidasnji-deciji-rodjendan-malisani-odrzali-lekciju-iz-humanosti/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/persu-kutak-za-decji-trenutak/
https://www.vesti.rs/izvor/025info/
https://www.vesti.rs/Gradovi/SuPer-kutak-za-deciji-trenutak-u-Kastelu-Ecka.html
https://www.ekapija.com/news/2543376/gomex-otvorio-prvu-prodavnicu-u-borci
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/prvi-objekat-gomex-a-u-cacku/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/prvi-objekat-gomex-a-u-cacku/
https://www.zrklik.com/2019/06/dve-nove-karike-u-trgovackom-lancu-kompanije-gomex-2/

