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1. 

Град Зрењанин 

Поводом 
десетогодишњице рада 
градоначелник и 
заменик градоначелника 
посетили компанију 
“Петкус инжењеринг” 

09.07.2021. 

Зрењанинско предузеће „Petkus Engineering“ данас је пригодном 
свечаношћу обележило леп јубилеј, десет година успешног пословања. 

Била је то прилика да се окупе пословни партнери, сарадници, запослени и 
пријатељи, да се присете почетака, да се сумирају досадашњи пословни 
успеси и најаве планови. 

Све је почело 2008. када је матична фирма „УМ-ИНГ“ успоставила сарадњу 
са немачким партнером „Petkus Technologie GmBh“. Након три године је 
настала заједничка фирма „Петкус Балкан“. 

Наредних година „Петкус Балкан” је успешно пословао на домаћем 
тржишту, развијао сопствени инжењеринг тим и производњу, а у сарадњи 
са матичном кућом из Немачке је успешно завршавао неке од највећих 
пројеката у области производње семенске робе и изградње нових 
складишних простора за житарице и уљарице на нашим просторима. 
Јачањем инжењеринга, “Петкус Балкан” се све чешће појављивао на 
интернационалним пројектима у Русији, Катару, Кини… 

Проширивао се посао и на локалу, али и у региону, па су успешно извођена 
индустријска постројења у Бугарској, Северној Македонији, Хрватској и 
Мађарској. Због проширења послова и отварања нових делова 
производње, 2019. фирма је променила име у “Petkus Engineering”. 

РТВ Сантос 

Фирма ПЕТКУС Балкан 
обележила 10 година 
постојања 

КТВ 

Компанија Петкус 
инжењеринг прославила 
10 година постојања 

Лист Зрењанин 

КОМПАНИЈА „ПЕТКУС 
ИНЖЕЊЕРИНГ“ 
ПРОСЛАВИЛА 
ЗНАЧАЈАН ЈУБИЛЕЈ: 
Десет година успешног 
пословања 

Портал 
Зрењанински 

Фирма “Петкус 
Енгинееринг” обележила 
деценију постојања и 
успешног рада 

У ЈУЛУ ИЗДВАЈАМО: 

Зреоанинскп предузеће „Petkus Engineering“ данас је пригпднпм свечанпшћу пбележилп леп јубилеј, десет гпдина успешнпг ппслпваоа. 

Била је тп прилика да се пкупе ппслпвни партнери, сарадници, заппслени и пријатељи, да се присете ппчетака, да се сумирају 
дпсадашои ппслпвни успеси и најаве планпви. 

Све је ппчелп 2008. када је матична фирма „УМ-ИНГ“ усппставила сарадоу са немачким партнерпм „Petkus Technologie GmBh“. Накпн 
три гпдине је настала заједничка фирма „Петкус Балкан“. 

 

Преглед медијских објава за месец јул 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zrenjanin.org.rs/sr/vesti/2021/07/povodom-desetogodisnjice-rada-gradonacelnik-i-zamenik-gradonacelnika-posetili-kompaniju-petkus-inzenjering
https://www.youtube.com/watch?v=ERsokb9Y_ys
https://www.ktv.rs/2021/07/09/kompanija-petkus-inzenjering-proslavila-10-godina-postojanja/
https://listzrenjanin.com/kompanija-petkus-inzenjering-proslavila-znacajan-jubilej-deset-godina-uspesnog-poslovanja/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/firma-petkus-engineering-obelezila-deceniju-postojanja-i-uspesnog-rada/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/firma-petkus-engineering-obelezila-deceniju-postojanja-i-uspesnog-rada/


2. Портал ЗРклик 

Компанија Гомекс 
отворила још један 
маркет 

09.07.2021. 

Већ препознатљив по свом концепту малопродајних објеката, трговински 
ланац Гомекс је и у новоотвореном маркету представио богат асортиман 
који обухвата близу 4000 свакодневно потребних артикала. Најновија 
Гомекс продавница поседује две касе, а за квалитетну услугу брине се 
десет новозапослених радника. 

3. 

РТВ Сантос 

ПерСу маркети – акција 
бесплатних 
здравствених прегледа у 
објектима 

13.07.2021. 

Годинама уназад, ПерСу маркети у сарадњи са Домом здравља „Др Бошко 
Вребалов“ из Зрењанина, у својим објектима организују бесплатне 
здравствене прегледе приликом којих се врши контрола нивоа шећера у 
крви, као и контрола висине крвног притиска, који су значајни индикатори 
великог броја обољења.  

На овај начин, купци доласком у свакодневну набавку имају прилику да 
провере поменуте параметре, али и да разговарају са стручним 
медицинским особљем које ће им дати неопходне савете и упутити, 
уколико је потребно, на даље анализе. 

Портал Житиште 
онлајн 

ПерСу маркети - акција 
бесплатних 
здравствених прегледа у 
објектима 

14.07.2021. 

4. Град Зрењанин 

Настављају се 
позитивни трендови у 
Зрењанину - нови 
станови граде се или 
завршавају на десет 
локација 

15.07.2021. 

У фази занатских радова је и стамбена зграда инвеститора “Био-електрик” 
у Улици војводе Бојовића, са 25 станова и 4 пословна простора, а пред 
усељењем је 54 стана у згради “Хармонија”, у Обилићевој улици, које је, 
као инвеститор, изградило предузеће “Керамика Јовановић”. И у овом 
објекту, уз Булевар Милутина Миланковића (”Магистрала”), предвиђен је 
простор за 5 пословних јединица. 

5. Лист Зрењанин 

ОДРЖАН „БОЕМСКИ 
ЕТНО БАЗАР“ У 
СРПСКОЈ ЦРЊИ: Пети 
пут представљене 
рукотворине 

23.07.2021. 

Суорганизатори етно базара су МЗ „Српска Црња“ и ТОО Нова Црња. 
Главни спонзори су „ПерСу маркети“ и ЗЗ „Пласт“ из Српске Црње, остали 
спонзори су ТР „Бамби“, ТР „Пјер“, СТР „Чарли“, и ТР „ Жарко Радин“. 
Главни покровитељ манифестације је Општина Нова Црња. 

6. Портал ЗРклик 

ГОМЕКС СТИЖЕ У 
ЖИТИШТЕ: Поклони за 
прве купце 

28.07.2021. 
Нови Гомекс маркет биће отворен у петак, 30. јула, на адреси Цара Душана 
23, у Житишту. Радним данима и суботом, продавница ће радити од 6:30 
до 21:00, недељом од 7:00 до 21:00х. Отварање је заказано за петак у 9х. 

7. Портал InStore 

ПерСу маркети поново 
организовали 
Конференцију за 
пословође 

28.07.2021. 

Конференције за пословође у ПерСу маркетима, традиционално се 
организују квартално, четири пута годишње, и права су прилика да се 
размене искуства и информације, представе резултати, као и планови за 
наредни период. 

https://www.zrklik.com/2021/07/kompanija-gomex-otvorila-jos-jedan-market/
https://rtvsantos.com/vesti/persu-marketi-akcija-besplatnih-zdravstvenih-pregleda-u-objektima/
https://www.zitisteonline.com/test-vesti/2458-persu-marketi-akcija-besplatnih-zdravstvenih-pregleda-u-objektima
https://www.zitisteonline.com/test-vesti/2458-persu-marketi-akcija-besplatnih-zdravstvenih-pregleda-u-objektima
http://www.zrenjanin.rs/sr-lat/vesti/2021/07/nastavljaju-se-pozitivni-trendovi-u-zrenjaninu-novi-stanovi-grade-se-ili-zavrsavaju-na-deset-lokacija
https://listzrenjanin.com/odrzan-boemski-etno-bazar-u-srpskoj-crnji-peti-put-predstavljene-rukotvorine/
https://www.zrklik.com/2021/07/gomex-stize-u-zitiste-pokloni-za-prve-kupce/
https://www.instore.rs/srbija/persu-marketi-ponovo-organizovali-konferenciju-za-poslovode-20356.html


8.  РТВ Сантос 

Просечна плата у 
Зрењанину 60.000 
динара 

30.07.2021. 

Просечна плата у Зрењанину износи око 60.000 динара, према званичним 
подацима. Међутим, око 30% запослених има натпросечне плате и она 
зависи од посла којим се баве и од стручне спреме. Да ли послодавци могу 
да нађу адекватне стручњаке и колико морају да их плате, као и да ли ће 
плате расти, погледајте у изјави председника ЗРЕПОК-а Будимира 
Јовановића. 

9. 

КТВ 

Трговински ланац 
Гомекс отворио 
продавницу у Житишту 

30.07.2021. 

Трговински ланац Гомекс је у петак, 30. јула, свечано отворио први 
малопродајни објекат у Житишту, на адреси Цара Душана 23. 

Новоотворени маркет нуди асортиман од готово 5000 свакодневно 
потребних артикала. Из понуде се издваја свеже месо Гомекс-ове робне 
марке “Граничар”, али и увек свеже воће и поврће по акцијским ценама. 

РТВ Сантос 
Гомекс је стигао у 
Житиште 

Портал ЗРклик 

У Житишту отворена 
прва Гомексова 
продавница 

Портал InStore 
Србија: Гомекс стигао у 
Житиште 

10. Портал InStore 
Србија: Отворен други 
ПерСу маркет у Сивцу 

30.07.2021. 
У четвртак 29. јула, уз поштовање прописаних мера Владе Републике 
Србије, ПерСу маркети отворили су свој други објекат у Сивцу на адреси 
Маршала Тита 196. 

11. Портал 
Зрењанински 

Отворен нови ПерСу 
маркет, купцима 
приређена бројна 
изненађења 

31.07.2021. 

У четвртак, 29. јула, уз поштовање прописаних мера Владе Републике 
Србије, ПерСу маркети отворили су свој други објекат у Сивцу, на адреси 
Маршала Тита 196. 

 „Наши продајни објекти су место где се наше комшије снабдевају свим 
неопходним намирницама за живот. Зато је важно да тај простор буде 
пријатан и инспиритиван. Као и увек, када отварамо врата нашег новог 
маркета, спремили смо много изненађења“, поручују из ПерСу маркета. 

https://rtvsantos.com/vesti/prosecna-plata-u-zrenjaninu-60-000-dinara/
https://www.ktv.rs/2021/07/30/trgovinski-lanac-gomex-otvorio-prodavnicu-u-zitistu/
https://rtvsantos.com/dobre_vesti/gomex-je-stigao-u-zitiste/
https://www.zrklik.com/2021/07/u-zitistu-otvoren-prva-gomexova-prodavnicaobjekat-poseduje-sopstvenu-pekaru/
https://www.instore.rs/novi-objekti/srbija-gomex-stigao-u-zitiste-20375.html
https://www.instore.rs/novi-objekti/srbija-otvoren-drugi-persu-market-u-sivcu-20381.html
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/otvoren-novi-persu-market-kupcima-priredjena-brojna-iznenadjenja/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/otvoren-novi-persu-market-kupcima-priredjena-brojna-iznenadjenja/


 

12. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Наградни конкурс ПерСу 
маркета – Наша СуПер 
летња авантура 

31.07.2021. 

У сарадњи са партнерима, компанијом Вино Жупа и Барцино Турс, ПерСу 
маркети за своје верне потрошаче покрећу велики наградни конкурс под 
називом „Наша СуПер летња авантура“. Конкурс почиње 01.08. и траје до 
22.08, док је проглашење добитника заказано за 31.08.2021. 

Награде су 2 летовања у Грчкој, 5 мобилних телефона и 10 ПерСу поклон-
пакета. 

Портал Наградне 
игре 

ПерСу наградни конкурс 
2021: Наша СуПер 
летња авантура 

https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/nagradni-konkurs-persu-marketa-nasa-super-letnja-avantura/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/nagradni-konkurs-persu-marketa-nasa-super-letnja-avantura/
https://www.nagradneigrers.com/persu-nagradni-konkurs-2021-nasa-super-letnja-avantura/
https://www.nagradneigrers.com/persu-nagradni-konkurs-2021-nasa-super-letnja-avantura/

