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1. Портал In Store 
Почиње први фестивал 
АССИТЕЈ 

09.05.2019. 
Од данас до 11. маја биће одржан први АССИТЕЈ фестивал у Србији у 
неколико београдских позоришта под слоганом „Покренимо причу“, под 
покровитељством Гомекса... 

2. Лист Зрењанин 

Горан Ковачевић, челник 
Гомекса, о трговини, 
позоришту, будућности 
града 

13.05.2019. 

Комапанија „Гомекс”, чији је оснивач и генерални директор Горан 
Ковачевић, у мају обележава 24 године од оснивања и пример је како се, 
упорно и истрајно, гради предузеће, али и како се слажу речи, дела и 
начела. Разговор почињемо питањем о новом инвестиционом циклусу 
„Гомекса”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

РТС 

Орден француске Владе 
за приватизацију 
зрењанинског 
Млекопродукта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.05.2019. 

 

 

За посебан допринос пољопривреди и српском млекарском сектору, као и 
развоју економских односа између Француске и Србије, Влада Републике 
Француске одликовала је Живанка Радованчева, актуелног саветника 
зрењанинске компаније “Млекопродукт”, која је део француске групе 
“Savencia Fromage & Dairy”, орденом за заслуге у области пољопривреде. 
Ово признање господину Радованчеву уручио је амбасадор Француске у 
Србији Фредерик Мондолони, на свечаности у француској амбасади у 
присуству министра привреде Србије Горана Кнежевића, министра 
рударства и енергетике Александра Антића, министра управе и државне 
самоуправе Бранка Ружића, министарке без портфеља задужене за 
демографију и популациону политику Славице Ђукић Дејановић, као и 
челника Града Зрењанина и Средњобанатског округа - градоначелника 
Чедомира Јањића, заменика градоначелника Саше Сантовца и начелнице 

Град Зрењанин 

Живанку Радованчеву 
француски орден за 
заслуге у пољопривреди 

Портал Ilovezr 

Живанку Радованчеву из 
Млекопродукта 
француски орден за 
заслуге у пољопривреди 

Портал 
Зрењанински 

Живанко Радованчев 
одликован орденом 
Владе Републике 
Француске 

У MAJУ ИЗДВАЈАМО: 

Удружеое грађана „Здрав Живпт“ и Културни центар Зреоанина, у сарадои са Градпм Зреоанинпм и удружеоем ЗРЕПОК прганизују 
двпдневни фестивал здравпг живпта у субпту и недељу, 25. и 26. маја у Планкпвпј башти кпд Културнпг центра. Генерални 

ппкрпвитељ пвпг вепма занимљивпг и едукативнпг пкупљаоа је кпмпанија ГОМЕКС. 

Одржан девети радни дпручак чланпва Зреоанинскпг ппслпвнпг круга са представницима медија. 

 

Преглед медијских објава за месец мај 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instore.rs/na-licu-mesta/pocinje-prvi-festival-assitej-5518.html
http://www.listzrenjanin.com/goran-kovacevic-celnik-gomeksa-o-trgovini-pozoristu-buducnosti-grada/
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/srbija-danas/3522261/orden-francuske-vlade-za-privatizaciju-zrenjaninskog-mlekoprodukta.html
http://www.zrenjanin.rs/1-45-0-7309/Zivanku-Radovancevu-francuski-orden-za-zasluge-u-poljoprivredi
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/zivanku-radovancevu-iz-mlekoprodukta-francuski-orden-za-zasluge-u-poljoprivredi/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/zivanko-radovancev-odlikovan-ordenom-vlade-republike-francuske/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/zivanko-radovancev-odlikovan-ordenom-vlade-republike-francuske/


Портал Градски 
радио Зрењанин 

Живанку Радованчеву 
уручен орден витеза 
части 

Средњобанатског управног округа Снежане Вучуревић. 

 

Радованчеву је орден додељен у својству некадашњег директора ове 
зрењанинске компаније, када је, како се наводи у образложењу, након 
куповине од стране француске групе “ Savencia” одиграо кључну улогу у 
развоју пословања у Србији.  

 

“Изузетно сам почаствован овим високим и посебним признањем државе 
Француске. У свом радном и животном веку који још увек траје добијао сам 
бројна и различита признања и одликовања, а свако од њих је 
сведочанство да сте у животу радили нешто што је препознато и 
вредновано. Међутим, ово значајно признање припада и свима онима уз 
чију сам сарадњу, подршку и поверење радио, живео и функционисао” 
истакао је Живанко Радованчев, некадашњи директор и актуелни саветник 
компаније “Млекопродукт” која је део групе “ Savencia Fromage & Dairy ” и 
додао: “Орден који сам данас добио биће део сведочанства богате 
сарадње и пријатељства наших двају народа и држава које трају 
вековима.” 

Данас 

Француска амбасада 
уручила орден 
Радованчеву 

Недељник 

Живанку Радованчеву из 
Млекопродукта 
француски орден за 
заслуге у пољопривреди 

Политика 
Живанку Радованчеву 
француски орден 

Војвођанске 
вести 

Живанку Радованчеву 
француски орден за 
заслуге у пољопривреди 

KTB 

Живанку Радованчеву у 
амбасади Републике 
Француске уручен је 
орден витеза части 

РТВ Сантос 

Живанко Радованчев 
одликован орденом 
Републике Француске 

16.05.2019. 

4. 

Портал 
Зрењанински 

Компанија „Ум-Инг“ 
уручила вредну донацију 
Одељењу неонатологије 

 
 
 
 
17.05.2019. 

 

Опрема је купљена у оквиру хуманитарне кампање коју је „Ум-Инг“ 
организовао заједно са академским сликарима, учесницима ликовне 
колоније коју ова компанија традиционално организује. Из фонда слика, 
који је формиран од сликарских радова у претходним годинама рада 
колоније, велики део понуђен је на аукцији организованој у Културном 

Портал Ilovezr 

Донација у вредности од 
преко 600.000 Одељењу 
неонатологије у 
Зрењанину 

http://www.gradskiradiozrenjanin.com/zivanku-radovancevu-urucen-orden-viteza-casti/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/zivanku-radovancevu-urucen-orden-viteza-casti/
https://www.danas.rs/drustvo/francuska-ambasada-urucila-orden-radovancevu/
https://www.nedeljnik.rs/zivanku-radovancevu-iz-mlekoprodukta-francuski-orden-za-zasluge-u-poljoprivredi/
http://www.politika.rs/sr/clanak/429509/Zivanku-Radovancevu-francuski-orden
https://vojvodjanske.rs/zivanku-radovancevu-francuski-orden-za-zasluge-u-poljoprivredi/
https://vojvodjanske.rs/zivanku-radovancevu-francuski-orden-za-zasluge-u-poljoprivredi/
https://www.youtube.com/watch?v=In-s7vRUX_8
https://www.youtube.com/watch?v=0DyJutIMF1E
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/kompanija-um-ing-urucila-vrednu-donaciju-odeljenju-neonatologije/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/kompanija-um-ing-urucila-vrednu-donaciju-odeljenju-neonatologije/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/donacija-u-vrednosti-od-preko-600-000-odeljenju-neonatologije-u-zrenjaninu/


КТВ 

Директор компаније УМ 
ИНГ Борислав Умићевић 
уручио је вредну 
донацију Одељењу 
неонатологије 

центру Зрењанина, у јануару ове године.  

Одзив, првенствено зрењанинских угледних привредника, био је веома 
добар, продато је 47 слика и прикупљено чак 600.000 динара. 

Дневник 

Зрењанинска компанија 
„Ум-Инг” уручила 
донацију одељењу 
неонатологије 

18.05.2019. 

5. Портал Ilovezr 

Захваљујући дечијим 
ручицама двориште 
школе “Вук Караџић” 
добило нови изглед 

18.05.2019. 

Заједничком сарадњом наставника, родитеља и деце, данас је 
реализована акција уређења дворишта Основне школе “Вук Караџић” у 
Зрењанину. Идеја се јавила приликом одржавања родитељских састанака, 
а у данашњој акцији је учествовало мало више од педесет родитеља, ђака 
и наставника, а све уз подршку компаније „Персу“. 

6. Портал 
Зрењанински 

Компанија „Петкус 
Балкан“ се представила 
на Сајму пољопривреде 

20.05.2019. 
Зрењанинска компанија „Петкус Балкан“ д.о.о. већ по доброј традицији, и 
на овогодишњем 86. Сајму пољопривреде у Новом Саду, успешно се 
представила. 

7. Портал 
Зрењанински 

Дијамант уље девету 
годину заредом осваја 
престижну награду „Мој 
избор“ 

21.05.2019. 
У конкуренцији 930 домаћих производа и брендова које су бирали 
искључиво потрошачи, компанија Дијамант освојила је признање „Мој 
избор“ девету годину заредом. 

8. 

Лист Зрењанин 

Културни центар добио 
нови лого и сајт: Нови 
симболи 

21.05.2019. 

У мултимедијалној сали градске куће представљен је нови визуелни 
идентитет Културног центра. Окупљенима је приказан лого који је дело др 
Владимира Ковача са Архитектонског факултета у Београду. Нови модерни 
сајт који ће заменити стари који је већ превазиђен је поклон компаније „БС 
Компјутер” власника Саше Бајића. 

КТВ 

Представљен је нови 
визуелни идентитет 
Културног центра 
Зрењанина 

РТВ Сантос 

Културни центар 
Зрењанина добија нови 
визуелни идентитет 

https://www.youtube.com/watch?v=lHhJi2oyWv0
https://www.dnevnik.rs/vojvodina/zrenaninska-kompanija-um-ing-urucila-donaciju-odelenu-neonatologije-18-05-2019
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/zahvaljujuci-decijim-rucicama-dvoriste-skole-vuk-karadzic-dobilo-novi-izgled-video/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/kompanija-petkus-balkan-se-predstavila-na-sajmu-poljoprivrede/?platform=hootsuite
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/kompanija-petkus-balkan-se-predstavila-na-sajmu-poljoprivrede/?platform=hootsuite
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/dijamant-ulje-devetu-godinu-zaredom-osvaja-prestiznu-nagradu-moj-izbor/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/dijamant-ulje-devetu-godinu-zaredom-osvaja-prestiznu-nagradu-moj-izbor/
http://www.listzrenjanin.com/kulturni-centar-dobio-novi-logo-i-sajt-novi-simboli-za-novu-dekadu/
https://www.youtube.com/watch?v=ZXDjEOXno9Q
https://www.youtube.com/watch?v=HRWzcun6MX8


9. 

Портал 021инфо 
Нови ПерСу комшија 
стигао у Перлез 

21.05.2019. 

Још један ПерСу маркет свечано је отворен у суботу 18. маја, у Перлезу, у 
Улици Банатска 64. 

У овом мини-маркету може се пронаћи преко 2.500 различитих артикала 
познатих брендова али као и производа приватних робних марки. 

Портал Тимп 
Још један ПерСу маркет 
отворен у Банату 

Портал 
Зрењанински 

Нови ПерСу комшија 
стигао у Перлез, купце 
дочекала изненађења 

22.05.2019. 

Портал Ilovezr 
Нови „ПерСу“ комшија 
стигао у Перлез 

10. Портал Квалитет 

Додељена признања 
"Мој избор 2019" за 
најбоље домаће 
производе и брендове 
по мишљењу потрошача 

22.05.2019. 

У четвртак, 16. маја 2019. године, у Свечаној сали Скупштине Београда, по 
девети пут су додељена признања "Мој избор" за најбоље домаће 
производе и брендове. Међу добитницима је и бренд фирме чланице 
ЗРЕПОК-а - Дијамант уље. 

11. Портал Ilovezr 

Фестивал „Здрав живот“ 
за викенд у Зрењанину 
(ПРОГРАМ са сатницом) 

22.05.2019. 

Удружење грађана „Здрав Живот“ и Културни центар Зрењанина, у 
сарадњи са Градом Зрењанином и удружењем ЗРЕПОК организују 
дводневни фестивал здравог живота у суботу и недељу, 25. и 26. маја у 
Планковој башти код Културног центра. Генерални покровитељ овог веома 
занимљивог и едукативног окупљања је компанија ГОМЕКС, која је 
сарадњу са Удружењем „Здрав живот“ почела на првом фестивалу прошле 
године. 

12. Портал ЗРклик 

Компанија Гомекс 
отворила још један 
малопродајни објекат 

24.05.2019. 

Компанија Гомекс је у петак, 24. маја, отворила први малопродајни објекат 
у Крагујевцу, четвртом по реду граду по величини у Србији и седишту 
Шумадијског округа. Продавница у Крагујевцу је уједно и 169. продавница у 
нашем ланцу. Суперета “Крагујевац” налази се на адреси Краља Милана 
ИВ бр. 19в и простире се на 226 квадратних метара продајног простора. 

 

 
Портал 
Зрењанински 

Школа „2. октобар“ 
победник седме сезоне 
дечјег квиза „СуПерсу“ 

 
26.05.2019. 

 

У суботу, 25. маја у Културном центру Зрењанина, одржано је  финале 
седме сезоне дечјег квиза “СуПерсу”.  У финалу су се такмичиле екипе 

https://www.retailserbia.com/vesti-trgovina/2290-kikinda-dobila-novi-persu-market
http://timp.rs/persu-market-perlez-banat/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/novi-persu-komsija-stigao-u-perlez-kupce-docekala-iznenadjenja-foto/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/novi-persu-komsija-stigao-u-perlez-kupce-docekala-iznenadjenja-foto/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/novi-persu-market-perlez/
https://www.kvalitet.org.rs/ostalo/9102-dodeljena-priznanja-moj-izbor-2019-za-najbolje-domace-proizvode-i-brendove-po-misljenju-potrosaca
https://ilovezrenjanin.com/gomex/festival-zdrav-zivot-za-vikend-u-zrenjaninu/
https://www.zrklik.com/2019/05/kompanija-gomex-otvorila-jos-jedan-maloprodajni-objekat/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/skola-2-oktobar-pobednik-sedme-sezone-decjeg-kviza-supersu/
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/skola-2-oktobar-pobednik-sedme-sezone-decjeg-kviza-supersu/


 

13. 

Портал Ilovezr 

„Суперсу“ квиз – 
најуспешније екипе из 
ОШ „2. Октобар“ и „Јован 
Јовановић Змај“ 

зрењанинске  ОШ „2. октобар” (један и два) чији је ментор наставник Душан 
Новаков и екипа ОШ „Јован Јовановић Змај” (Зрењанин) чија је менторка 
наставница Соња Дунаи. 

Портал ЗРклик 

Екипа ОШ „2. октобар” 
победник седмог 
“СуПерсу” квиза 

27.05.2019. 

14. 

Портал 
Зрењанински 

Зрењанински пословни 
круг указао на одређене 
проблеме у граду 

28.05.2019. 

– На састанку са градоначелником Чедомиром Јањићем предложили смо 
пет приоритета, за које мислимо да би били од велике користи и за грађане 
и за привреду, ако би се Град ангажовао на њиховом решавању. Међу 
њима је отклањање проблема у саобраћају и саобраћајној сигнализацији у 
граду, побољшање градског и приградског превоза, а најважнија би била 
стратегија за стимулисање повратка високообразованих младих људи у 
Зрењанин и привлачење других да дођу да раде и живе у овом граду – 
рекао је Драгољуб Бјелоглав, председник ЗРЕПОК-а, на радном доручку са 
новинарима, овог уторка. Он је такође известио да се Пословни савет 
Града заложио за израду стратегије побољшања рада у зрењанинским 
школама и усклађивања са потребама привреде. На састанку су изнети и 
подаци о пославању фирми, чланица ЗРЕПОК-а, које су, за годину дана, у 
збиру, повећале број запослених радника за 300. 

Лист Зрењанин 

ЗРЕЊАНИНСКИ 
ПОСЛОВНИ КРУГ: 
Радни доручак са 
новинарима 
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