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1. 

Зрењанински 
ИКТ кластер 

Озваничена 
међуинституционална 
сарадња на пројекту 
„Зрењанин – паметан 
град“ 

02.06.2021. 

Зрењанин- Протокол о сарадњи у оквиру пројекта „Зрењанин – паметан 
град“ између Зрењанинског ИКТ кластера, Града Зрењанина, ТФ „Михајло 
Пупин“, Високе техничке школе струковних студија, ЕГШ „Никола Тесла“ и 
Техничке школе потписан је данас у Барокној сали Градске куће. 

О значају и циљевима пројекта  говорили су градоначелник Зрењанина 
Симо Салапура, Драган Видаковић председник ИТК кластера и проф. др 
Далибор Добројевић. 

Протокол су потписали Симо Салапура градоначелник Зрењанин као и 
Драгана Момчиловић Тупањац, испред Зрењанинског ИКТ кластера, проф. 
др Драгица Радосав, деканица ТФ “Михајло Пупин”, проф. др Лазо 
Манојловић, испред Високе техничке школе струковних студија, др Марија 
Серво, директорица ЕГШ “Никола Тесла” и Ђорђе Клаћ, директор Техничке 
школе. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Протоколом о сарадњи 
на пројекту “Зрењанин – 
паметан град”: ИТ сектор 
у рангу с водећим 
градовима Србије 

РТВ Сантос 

Потписан протокол о 
сарадњи на пројекту 
"Зрењанин паметан 
град" 

Портал ЗРклик 

Потписан протокол о 
сарадњи на пројекту 
"Зрењанин - паметан 
град" 

2. Лист Зрењанин 

Грађани Ечке и ЗРЕПОК 
поднели примедбе на 
предложену трасу 
аутопута 

03.06.2021. 

Грађани Ечке придружили су се становницима Мужље у покушају да 
надлежнима у Министарству грађевине предоче зашто им је спорна траса 
аутопута Београд–Зрењанин–Нови Сад. Поднели су примедбе на нацрт 
просторног плана ове саобраћајнице, а исто то су учинили и чланови 
удружења ЗРЕПОК. Јавна седница комисије, на којој су примедбе 
разматране, одржана је 2. јуна у Београду. 

У ЈУНУ ИЗДВАЈАМО: 

 

Удружеое Зреоанински ппслпвни круг (ЗРЕПОК) ппкренулп је петицију ппд називпм „Распетљајмп Аутппут на правпм месту, 
приближимп га Граду и Зреоанинцима“. 

-Петицију смп ппкренули јер сматрамп да је врлп важнп изменити прпјекат Аутппута у делу кпји се пднпси на изградоу петље кпд 
Ечке. Прпцене су да ће у наредних некпликп гпдина брпј тешких камипна из индустријских зпна према петљи „Ечка“ и пбрнутп 

изнпсити пкп 1000 дневнп у пба смера. Неппхпднп је нагласити, велики брпј тих камипна би мпрали да сапбраћају 3км према југу дп 
петље „Ечка“, а пнда би се враћали назад и пдлазили ка Нпвпм Саду, пднпснп земљама Еврппске Уније. Тп се ппсебнп пднпси на 

трансппрт рпбе из прпизвпдних ппгпна „Линг Лпнг“, чији купци се махпм налазе у земљама кпје су велики прпизвпђачи аутпмпбила. У 
питаоу су земље у Централнпј и Западнпј Еврппи, кажу у Удружеоу ЗРЕПОК. 

Дпдају и да, укпликп би оихпв предлпг бип усвпјен, велики брпј камипна не би мпрап да прелази дпдатних 3+3км пута, штп би 
значајнп смаоилп сапбраћајне гужве, трпшкпве трансппрта и загађеое чпвекпве пкплине. Преглед медијских објава за месец јун 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zrict.rs/ozvanicena-medjuinstitucionalna-saradnja-na-projektu-zrenjanin-pametan-grad/
https://zrict.rs/ozvanicena-medjuinstitucionalna-saradnja-na-projektu-zrenjanin-pametan-grad/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/protokolom-o-saradnji-na-projektu-zrenjanin-pametan-grad-it-sektor-u-rangu-s-vodecim-gradovima-srbije/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/protokolom-o-saradnji-na-projektu-zrenjanin-pametan-grad-it-sektor-u-rangu-s-vodecim-gradovima-srbije/
https://www.youtube.com/watch?v=gks3IqhyY_0
https://www.zrklik.com/2021/06/potpisan-protokol-o-saradnji-na-projektu-zrenjanin-pametan-grad/
https://listzrenjanin.com/gradjani-ecke-i-zrepok-podneli-primedbe-na-predlozenu-trasu-autoputa/


3. Портал Житиште 
онлајн 

Златко Мркшић добитник 
признања ''Капетан 
Миша Анастасијевић'' 

04.06.2021. 

Било је изузетно свеча-но у Библотеци Мати-це српске у Новом Саду где су 
недавно уручена признања „Капетан Миша Анастасијевић”. Награде већ 
двадесетак година додељује „Медија инвент” у сарадњи са привредним 
коморама Србије и Војводине, као и Технолошким факултетом, 
колективима и појединцима који имају запажене резултате у различитим 
облaстима. Међу овогодишњим добиницима је и Златко Мркшић, технички 
дирекор Земљорадничке задруге „Мркшићеви салаши” из Српског Итебеја. 

4. 
Портал 
Виртуелни 
инкубатор 

Аутопут значајна 
инвестиција – примедбе 
на нацрт основане и 
аргументоване 

12.06.2021. 

Иако је од јавне седнице на којој је било могуће изнети примедбе на нацрт 
просторног плана аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад прошло десет 
дана, одговора од надлежних на примедбе које су на нацрт поднели 
удружење ЗРЕПОК, као и мештани Мужље и Ечке, још нема. 

5. 

Портал 
Зрењанински 

Шта кажу привредници и 
политичари: Да ли је 
Зрењанин град 
инвестиција? 

16.06.2021. 

“Зрењанин град инвестиција?” назив је трибине која је одржана синоћ у 
Културном центру Зрењанина. На веома посећеној трибини говорили су 
заменик градоначелника Зрењанина Саша Сантовац, председник Уније 
послодаваца Србије – послодавци Зрењанина Горан Нешић, председник 
удружења “Зрењанински пословни круг” и директор и власник компаније 
“Керамика Јовановић” Будимир Јовановић, као и директорка предузећа 
“Мехлер протецтиве” Даринка Радић. 

Један од водећих зрењанинских привредника Будимир Јовановић казао је 
да се нада да ће инвестиције, о којима је било речи на овој трибини, бити 
довољне да младе мотивишу да се након студија врате у Зрењанин. Он је 
објаснио да млади и образовани стручњаци остају у већим срединама које 
им нуде више прилика за посао у струци, али и веће зараде. Овом 
приликом, Јовановић је истакао и да мора да постоји добра комуникација 
између привреде и политике. 

Говорио је и о примедби коју је „Зрењанински пословни круг“ упутио на 
Нацрт просторног плана подручја посебне намене коридора ауто-пута 
Београд – Зрењанин – Нови Сад. 

Подсетимо, ЗРЕПОК сматра да треба размотрити могућност да се петља 
“Ечка” помери за око три километра ближе Зрењанину. Тиме би била 
лоцирана непосредно уз индустријску зону “Југоисток”, односно што ближе 
будућем фабричком комплексу “Линглонг”. За сада нема информација да 
ли је и прихваћен предлог зрењанинских привредника, окупљених у овом 
пословном удружењу. 

РТВ Сантос 

Зрењанинска привреда 
се креће узлазном 
путањом 

Б92 локал 

Зрењанинска привреда 
се креће узлазном 
путањом 

Портал 
Виртуелни 
инкубатор 

Да ли је Зрењанин град 
инвестиција? 

17.06.2021. 

http://www.zitisteonline.com/test-vesti/2398-zlatko-mrksic-dobitnik-priznanja-kapetan-misa-anastasijevic
http://www.zitisteonline.com/test-vesti/2398-zlatko-mrksic-dobitnik-priznanja-kapetan-misa-anastasijevic
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/autoput-znacajna-investicija-primedbe-na-nacrt-osnovane-i-argumentovane
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/autoput-znacajna-investicija-primedbe-na-nacrt-osnovane-i-argumentovane
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/autoput-znacajna-investicija-primedbe-na-nacrt-osnovane-i-argumentovane
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/sta-kazu-privrednici-i-politicari-da-li-je-zrenjanin-grad-investicija/
https://www.zrenjaninski.com/ekonomija/sta-kazu-privrednici-i-politicari-da-li-je-zrenjanin-grad-investicija/
https://www.youtube.com/watch?v=ycuQkyynaeE
https://www.b92.net/lokal/zrenjanin/ekonomija-zrenjaninska-privreda-se-krece-uzlaznom-putanjom-1875710
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/da-li-je-zrenjanin-grad-investicija
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/da-li-je-zrenjanin-grad-investicija
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/da-li-je-zrenjanin-grad-investicija


6. 

Портал 
Зрењанински Мештани Ечке се жале 

да немају довољно 
информација о будућем 
ауто-путу 

17.06.2021. 

Након завршетка рока у ком је на јавном увиду био Нацрт просторног плана 
подручја посебне намене коридора ауто-пута Београд – Зрењанин – Нови 
Сад, и након јавне седнице, одржане у Београду, и даље се не зна јесу ли и 
које примедбе заинтересованих страна из Зрењанина узете у разматрање 
и каква је њихова даља судбина. Подсетимо, „Зрењанински пословни круг“ 
је имао примедбе које се тичу деонице 5, дужине 12,1 километар, која 
почиње после планиране петље “Ечка” и завршава се на планираној петљи 
“Зрењанин запад”. 

Портал 
Слободна 
Војводина 

7. Портал I love 
Zrenjanin 

„И-Такси“ увео 
безготовинско плаћање 

17.06.2021. 

Кориснике услуга такси превоза у Зрењанину је обрадовала вест из И-
Таксиja да је од пре два дана овај реномирани такси превозник у нашем 
граду омогућио својим корисницима безготовинско плаћање свим врстама 
платних картица, али и припејд допунама и наградним поенима из 
електронског новчаника И-Такси апликације. Ствар је још занимљивија 
утолико што су нове услуге развијене у оквиру пројекта ЦТС који И-Такси 
већ дуже време развија заједно са швајцарском фирмом „Consulteer“ која у 
нашем граду послује од 2014. године. 

8. 

Портал Радио 
021 

ПерСу маркети – 
деценија развоја ланца 
ДТЛ: Задовољство 
купаца је и даље наш 
лајтмотив 

19.06.2021. 

„Наш купац у маркет улази са списком, а из њега излази са пуним цегером 
и још пунијим срцем. Размена искуства, савет, комшијско ћаскање, све је то 
што куповину у ПерСу објектима чини лепшом, пријатнијом, топлијом. 
Наши запослени нису роботи који аутоматски, према утврђеној матрици, 
врше продајне активности, већ су пријатни и услужни продавци који познају 
своје комшије и искрено их питају како су, посаветују и саслушају. Они су 
стуб нашег успеха.“, изјавио је Дарко Бјелоглав, ПерСу маркети. Блиц 

ПерСу Маркети – 
деценија развоја ланца 
ДТЛ. Задовољство 
купаца је и даље наш 
лајтмотив! 

9. 

еКапија 

Интернационални 
банатски фестивал вина 
24. јуна у Зрењанину 

20.06.2021. 

Интернационални банатски фестивал вина одржаће се, ове године по 
други пут, 24. јуна, у Зрењанину, у Карађорђевом парку. Програм, који је 
нешто другачије конципиран – без такмичарског дела, обухватиће продајну 
изложбу и дегустацију вина, стручна предавања и културно-уметнички 
програм, саопштила је Туристичка организација Зрењанина. 

Организатори манифестације су: Културни центар Зрењанина, Туристичка 
организација града Зрењанина, ИП Медиа 023, Удружење винара и 
љубитеља вина Тарашки виногради и ЈП Спортски објекти, покровитељ је 
Град Зрењанин, а пријатељи манифестације компанија Гомекс и Барцино 
Тоурс. 

Б92 локал Град вина на један дан 

https://www.zrenjaninski.com/grad/mestani-ecke-se-zale-da-nemaju-dovoljno-informacija-o-buducem-auto-putu/
https://www.zrenjaninski.com/grad/mestani-ecke-se-zale-da-nemaju-dovoljno-informacija-o-buducem-auto-putu/
https://www.slobodnavojvodina.rs/po_vojvodini/mestani-ecke-se-zale-da-nemaju-dovoljno-informacija-o-buducem-auto-putu/
https://www.slobodnavojvodina.rs/po_vojvodini/mestani-ecke-se-zale-da-nemaju-dovoljno-informacija-o-buducem-auto-putu/
https://www.slobodnavojvodina.rs/po_vojvodini/mestani-ecke-se-zale-da-nemaju-dovoljno-informacija-o-buducem-auto-putu/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/i-taxi-zrenjanin-bezgotovinsko-placanje/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/i-taxi-zrenjanin-bezgotovinsko-placanje/
https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/277274/PerSu-marketi-decenija-razvoja-lanca-DTL-Zadovoljstvo-kupaca-je-i-dalje-nas-lajtmotiv.html
https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/277274/PerSu-marketi-decenija-razvoja-lanca-DTL-Zadovoljstvo-kupaca-je-i-dalje-nas-lajtmotiv.html
https://www.blic.rs/vesti/drustvo/persu-marketi-decenija-razvoja-lanca-dtl-zadovoljstvo-kupaca-je-i-dalje-nas-lajtmotiv/rt7qdz5
https://www.ekapija.com/news/3318947/internacionalni-banatski-festival-vina-24-juna-u-zrenjaninu
https://www.b92.net/lokal/zrenjanin/drustvo-grad-vina-na-jedan-dan-1878314


10. 

Портал 
Зрењанински 

ПерСу маркети 
подржавају 
манифестацију “Недеља 
културе” у Зрењанину 

22.06.2021. 

Град Зрењанин прве дане лета посвећује култури, организацијом 
манифестције „Недеља културе“.  

Манифестација ће свечано бити отворена 25. јуна, симфонијском бајком 
Сергеја Прокофјева „Пећа и вук“ у извођењу Зрењанинског камерног 
оркестра. Симболично ће бити затворена истом симфонијом 3. јула у 
извођењу Зрењанинске филхармоније. 

ПерСу маркети су подршком пројекту “Недеља културе” још једном 
демонстрирали вољу да континуирано улажу у развој културе града 
Зрењанина. 

Портал I love 
Zrenjanin 

Недеља културе у 
Зрењанину – ПерСу 
маркети подржавају 
манифестацију 

23.06.2021. Лист Зрењанин 

„НЕДЕЉА КУЛТУРЕ“ УЗ 
ПОДРШКУ „ПЕРСУА“: 
Уметност инспирише 
заједницу 

Портал Житиште 
онлајн 

ПерСу маркети 
подржавају 
манифестацију “Недеља 
културе” у Зрењанину 

11. 

Портал I love 
Zrenjanin 

ЗРЕПОК покренуо 
петицију „Распетљајмо 
Аутопут на правом 
месту, приближимо га 
Граду и Зрењанинцима“ 

23.06.2021. 

 

Удружење Зрењанински пословни круг (ЗРЕПОК) покренуло је петицију под 
називом „Распетљајмо Аутопут на правом месту, приближимо га Граду и 
Зрењанинцима“. 

-Петицију смо покренули јер сматрамо да је врло важно изменити пројекат 
Аутопута у делу који се односи на изградњу петље код Ечке. Процене су да 
ће у наредних неколико година број тешких камиона из индустријских зона 
према петљи „Ечка“ и обрнуто износити око 1000 дневно у оба смера. 
Неопходно је нагласити, велики број тих камиона би морали да саобраћају 
3км према југу до петље „Ечка“, а онда би се враћали назад и одлазили ка 
Новом Саду, односно земљама Европске Уније. То се посебно односи на 
транспорт робе из производних погона „Линг Лонг“, чији купци се махом 
налазе у земљама које су велики произвођачи аутомобила. У питању су 
земље у Централној и Западној Европи, кажу у Удружењу ЗРЕПОК. 

Додају и да, уколико би њихов предлог био усвојен, велики број камиона не 
би морао да прелази додатних 3+3км пута, што би значајно смањило 

Портал 
Зрењанински 

ЗРЕПОК покренуо 
петицију под називом 
“Распетљајмо ауто-пут” 
(Видео) 

Портал 
Виртуелни 
инкубатор 

ЗРЕПОК покренуо 
петицију за корекцију 
пројекта аутопута 
Зрењанин-Београд-Нови 
Сад 

Портал Спорт 
инфо 

ЗРЕПОК покренуо 
петицију 

https://www.zrenjaninski.com/kultura/persu-marketi-podrzavaju-manifestaciju-nedelja-kulture-u-zrenjaninu/
https://www.zrenjaninski.com/kultura/persu-marketi-podrzavaju-manifestaciju-nedelja-kulture-u-zrenjaninu/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/nedelja-kulture-u-zrenjaninu-persu-marketi-podrzavaju-manifestaciju/
https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/nedelja-kulture-u-zrenjaninu-persu-marketi-podrzavaju-manifestaciju/
https://listzrenjanin.com/nedelja-kulture-uz-podrsku-persua-umetnost-inspirise-zajednicu/
http://www.zitisteonline.com/test-vesti/2426-persu-marketi-podrzavaju-manifestaciju-nedelja-kulture-u-zrenjaninu
http://www.zitisteonline.com/test-vesti/2426-persu-marketi-podrzavaju-manifestaciju-nedelja-kulture-u-zrenjaninu
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/zrepok-pokrenuo-peticiju-raspetljajmo-autoput-na-pravom-mestu-priblizimo-ga-gradu-i-zrenjanincima/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/zrepok-pokrenuo-peticiju-raspetljajmo-autoput-na-pravom-mestu-priblizimo-ga-gradu-i-zrenjanincima/
https://www.zrenjaninski.com/grad/zrepok-pokrenuo-peticiju-pod-nazivom-raspetljajmo-auto-put-video/
https://www.zrenjaninski.com/grad/zrepok-pokrenuo-peticiju-pod-nazivom-raspetljajmo-auto-put-video/
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/zrepok-pokrenuo-peticiju-za-korekciju-projekta-autoputa-zrenjanin-beograd-novi-sad
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/zrepok-pokrenuo-peticiju-za-korekciju-projekta-autoputa-zrenjanin-beograd-novi-sad
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/zrepok-pokrenuo-peticiju-za-korekciju-projekta-autoputa-zrenjanin-beograd-novi-sad
http://www.sportinfo.rs/2021/06/26/zrepok-pokrenuo-peticiju/
http://www.sportinfo.rs/2021/06/26/zrepok-pokrenuo-peticiju/


Портал ЗРклик 

ЗРЕПОК покренуо 
петицију „Распетљајмо 
Аутопут“   

саобраћајне гужве, трошкове транспорта и загађење човекове околине. 

12. 

Агро портал 

Зрењанин: Други 
интернационални 
фестивал вина у 
четвртак, 24. јуна 

23.06.2021. 

Организатори манифестације су: Културни центар Зрењанина, Туристичка 
организација града Зрењанина, ИП Медиа 023, Удружење винара и 
љубитеља вина „Тарашки виногради“ и ЈП „Спортски објекти“, покровитељ 
је Град Зрењанин, а пријатељи манифестације Компанија Гомекс и 
Барцино Турс. 

Данас 

Фестивал вина у 
Зрењанину 24. јуна у 
Карађорђевом парку 

13. 

НАЛЕД 

Чланови НАЛЕД-а 
изабрали нови Управни 
одбор и реформске 
приоритете до 2025. 

24.06.2021. 

Нови Управни одбор НАЛЕД-а у наредне четири године предводиће Станка 
Пејановић (Hisense), Игор Вукашиновић (Апатинска пивара), Светислав 
Атанасов (Coca-Cola), Горан Ковачевић (Гомeкc) и Владислав Цветковић 
(PwC) испред чланова из редова привреде. Представници локалних 
самоуправа биће Никола Дашић (Крагујевац), Горан Цветановић 
(Лесковац) и Никола Вучен (Смедеревска Паланка), а цивилног сектора 
Тијана Гајић (Pexim фондација). 

Реформски приоритети новог руководства и приоритети НАЛЕД-а до 2025. 
по одлуци чланова биће заштита животне средине (просечна оцена 4,6), 
развој еУправе, сузбијање сиве економије и развој здравственог система 
(оцена 4,4). Следе подршка јачању предузетника, малих и средњих 
предузећа, унапређењу пореског система, као и модернизацији општинских 
услуга и унапређењу имовинско-правних питања и услова за градњу. 

Бизнис Телеграф 

НАЛЕД реализовао 98 
посто циљева, 
предложени нови 
приоритети 

Портал 
Виртуелни 
инкубатор 

Ковачевић у Управном 
одбору НАЛЕД-а 

14. 

Портал I love 
Zrenjanin 

На хуманитарном базару 
за лечење петоро деце 
запеваће Жељко Васић 
и Сергеј Ћетковић 

28.06.2021. 

„Овако велики догађај не би могао да буде организован без спонзора, које 
морам да поменем и да им се и јавно захвалим. У петак и суботу плакати 
са позивом на базар биће на возилима И таксија. Нашем позиву одазвали 
су се и Гомекс, пицерија Аквуариус која ће за свако дете уплатити по 
10.000 динара и донирати пиће, Валор, пицерија Хомер, Лајон паб, 
Власинска вода, Фриком, ресторан Трофеј, Банатска кућа, Камел, Стара 
греда, Точак, месара Неша, Плави Јадран, Биг, Бањалучки ћевап… Има 
доста оних који желе да остану анонимни. Надам се да нисам никога 
заборавила, а ако јесам да ми неће они неће замерити. Свима њима 
заиста велико хвала“, додаје наша саговорница. 

Портал Огледало 
Србије 

Одржан хуманитарни 
базар у Зрењанину за 
помоћ у лечењу петоро 
малишана, помозите и 
ви 

https://www.zrklik.com/2021/06/zrepok-pokrenuo-peticiju-raspetljajmo-autoput/
https://agroportal.rs/zrenjanin-drugi-internacionalni-festival-vina-u-cetvrtak-24-juna/
https://www.danas.rs/drustvo/festival-vina-u-zrenjaninu-24-juna-u-karadjordjevom-parku/
https://naled.rs/vest-clanovi-naled-a-izabrali-novi-upravni-odbor-i-reformske-prioritete-do-2025-5219
https://biznis.telegraf.rs/info-biz/3355616-naled-realizovao-98-posto-ciljeva-predlozeni-novi-prioriteti
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/biznis-vesti-kovacevic-u-upravnom-odboru-naled-a
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/biznis-vesti-kovacevic-u-upravnom-odboru-naled-a
https://www.virtuelni-inkubator.rs/aktuelno/aktuelnosti/biznis-vesti-kovacevic-u-upravnom-odboru-naled-a
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/na-humanitarnom-bazaru-za-lecenje-petoro-dece-zapevace-zeljko-vasic-i-sergej-cetkovic/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/na-humanitarnom-bazaru-za-lecenje-petoro-dece-zapevace-zeljko-vasic-i-sergej-cetkovic/
https://ogledalosrbije.com/Vesti/Dru%C5%A1tvo/bazar_humanitarni_zrenjanin_le%C4%8Denje_deca_sergej_%C4%87etkovi%C4%87_%C5%BEeljko_vasi%C4%87/681
https://ogledalosrbije.com/Vesti/Dru%C5%A1tvo/bazar_humanitarni_zrenjanin_le%C4%8Denje_deca_sergej_%C4%87etkovi%C4%87_%C5%BEeljko_vasi%C4%87/681


 


