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1 Портал З1инфо 

Хуманитарно вече у 
суботу 01.03.2019. 

У суботу, 9. марта. 2019. године, у Свечаној сали Ресторана “Мркшићеви 
салаши” у Српском Итебеју, НУРДОР и Хуманитарна организација 
“Петровград” организују хуманитарно вече за све Војвођане и људе добре 
воље који би својим присуством помогли у стварању бољих услова за 
лечење деце оболеле од рака. Почетак је заказан за 17 часова. 

2 Портал Житиште 
Он-лине 

Дан Спортског савеза 
Општине Житиште 01.03.2019. 

Спортски савез општине Житиште прославио је свој двадесетдруги 
рођендан 1. марта 2019. године у великој сали СО Житиште. Као и сваке 
године од оснивања Савеза на овај дан додељују се признања за успешан 
рад и резултате рада најуспешнијим појединцима и спортским 
организацијама, а међу награђенима је и фирма чланица ЗРЕПОК-а, 
Валор. 

3 Портал 
Крагујевац Инфо 

Изненађење за ДАМЕ у 
салону Керамике 
Јовановић 

04.03.2019. 

Све даме које посете салон Керамике Јовановић у Жировници 8. марта на 
поклон ће добити ваучер са 8 одсто попуста на цео асортиман. Поклон 
ваучер се може искористити до 8. маја текуће године и не односи се на 
производе који су већ на акцији. 

4 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

Подршка Гомекс-а 
Хенди спорту за одлазак 
на Специјалну 
Олимпијаду у Абу Даби 

06.03.2019. 

Летње Олимпијске игре Специјалне Олимпијаде ове године биће одржане 
од 8. до 22. марта у Абу Дабију, прелепом граду у Саудијској Арабији. Ово 
такмичење је у рангу глобалних спортских догађаја као што су Олимпијске 
и Параолимпијске игре и на њему ће ове године бити присутно око 7000 
учесника из 170 националних тимова. 

Портал ЗРклик 

Компанија Гомекс 
пружила подршку Хенди 
спорту за одлазак на 
Специјалну Олимпијаду 
у Абу Даби 

У МАРТУ ИЗДВАЈАМО: 

Средои Банат није дпвпљнп ппшумљен. У пвпј пбласти је чак пет пута маое засађенпг дрвећа и жбуоа негп штп би требалп. Да би 
се лпша статистика ппправила ппследоих гпдина Удружеое привредника ЗРЕПОК расписује кпнкурс за дпделу средстава за набавку 

садница, жбуоа и цвећа. Ове гпдине у ту сврху издвпјенп је 360.000 динара, а нпвац су за набавку зеленила дпбиле шкпле, вртићи, 
месне заједнице. Захваљујући пзелеоаваоу унапређена је сарадоа Ппљппривредне са Медицинскпм и Музичкпм шкплпм. 
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https://z1info.rs/nurdor-humanitarno-vece-u-subotu/
http://zitisteonline.com/test-vesti/13-sport/1153-dan-sportskog-saveza-opstine-zitiste-foto
http://zitisteonline.com/test-vesti/13-sport/1153-dan-sportskog-saveza-opstine-zitiste-foto
http://www.infokg.rs/skver/iznenadjenje-za-dame-u-salonu-keramike-jovanovic.html
http://www.infokg.rs/skver/iznenadjenje-za-dame-u-salonu-keramike-jovanovic.html
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/podrska-gomex-a-hendi-sportu-za-odlazak-na-specijalnu-olimpijadu-u-abu-dabi/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/podrska-gomex-a-hendi-sportu-za-odlazak-na-specijalnu-olimpijadu-u-abu-dabi/
https://www.zrklik.com/2019/03/kompanija-gomex-pruzila-podrsku-hendi-sportu-za-odlazak-na-specijalnu-olimpijadu-u-abu-dabi/


5 Портал Житиште 
Он-лине 

Хуманитарно вече у 
Српском Итебеју 06.03.2019. 

У суботу, 9. марта. 2019. год., у Свечаној сали Ресторана "Мркшићеви 
салаши" у Српском Итебеју, НУРДОР и Хуманитарна организација 
"Петровград" организују хуманитарно вече за све Војвођане и људе добре 
воље који желе да са нама заплове Панонском барком. Почетак је заказан 
за 17 часова. 

6 Блиц 

Дијамант као синоним 
квалитета већ 80. година 08.03.2019. 

Татјана Ђокановић, директорка маркетинга и развоја компаније Дијамант, 
каже да су љубав и страст према послу од кључног значаја за очување 
елана и ентузијазма. 
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Портал 
Зрењанински 

Отворен још један 
ПерСу маркет, купце 
дочекала бројна 
изненађења! 

08.03.2019. 

Још један ПерСу маркет свечано је отворен у четвртак, 28. фебруара, у 
Вршцу, на адреси Анђе Ранковић 20. На дан отварања, купце су, поред 
бројних акцијских снижења, гратис рачуна, промоција и поклона, дочекали 
модерно уређен ентеријер, љубазни продавци, као и широк асортиман 
свежих, домаћих производа. Портал Житиште 

Он-лине 

Отворен још један 
ПерСу маркет 

8 Портал 
Зрењанински 

Гомекс подржао 
учеснике Летњих 
олимпијских игара 
Специјалне олимпијаде 

08.03.2019. 

Летње олимпијске игре Специјалне олимпијаде ове године биће одржане 
од 8. до 22. марта у Абу Дабију, у Саудијској Арабији. Ово такмичење је у 
рангу глобалних спортских догађаја као што су Олимпијске и 
Параолимпијске игре. На њему ће ове године бити присутно око 7.000 
учесника из 170 националних тимова. Компанија Гомекс се укључила у 
акцију подршке младим спортистима кроз обезбеђивање неопходних 
средстава за личну хигијену и осталих потрепштина за несметани боравак 
у Абу Дабију. 

9 РТС 

Зрењанин: Помоћ за 
младе маме 12.03.2019. 

Тридесетдеветогодишња Татјана Пајић из Клека код Зрењанина пре месец 
и по постала је мама по други пут, а колеге и колегенице из "ПерСу"-а 
изненадиле су је, баш као и друге нове родитеље запослене у овом 
трговинском ланцу, пакетом хигијенских средстава за бебе и новчаном 
помоћи. 

10 Портал Житиште 
Он-лине 

Српски Итебеј: Подршка 
деци оболелој од рака 12.03.2019. 

На иницијативу Националног удружења родитеља деце оболеле од рака 
(НУРДОР) и Хуманитарне организације „Петровград“, а уз подршку 
Војислава Мркшића и Земљорадничке задруге „Мркшићеви салаши“, у 
Српском Итебеју је у суботу, 9. марта одржана хуманитарна акција на којој 
је за поменуту сврху сакупљено 250.000 динара. 

11 Портал Ilovezr 

Други Сајам 
задругарства и младих 
домаћина одржаће се 
22. и 23. марта 

13.03.2019. 
Без партнера нема организације великих догађаја. Овога пута Сајам 
задругарства и младих домаћина Србије подржала је компанија Гомекс. 

http://zitisteonline.com/test-vesti/1166-humanitarno-vece-u-srpskom-itebeju
http://zitisteonline.com/test-vesti/1166-humanitarno-vece-u-srpskom-itebeju
https://www.blic.rs/biznis/vesti/dijamant-kao-sinonim-kvaliteta-vec-80-godina/hqd77e0
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/otvoren-jos-jedan-persu-market-kupce-docekala-brojna-iznenadjenja/
https://www.zrenjaninski.com/kat-marketing/otvoren-jos-jedan-persu-market-kupce-docekala-brojna-iznenadjenja/
http://zitisteonline.com/test-vesti/1169-otvoren-jos-jedan-persu-market-2
http://zitisteonline.com/test-vesti/1169-otvoren-jos-jedan-persu-market-2
https://www.zrenjaninski.com/sport/gomex-podrzao-ucesnike-letnjih-olimpijskih-igara-specijalne-olimpijade/
https://www.zrenjaninski.com/sport/gomex-podrzao-ucesnike-letnjih-olimpijskih-igara-specijalne-olimpijade/
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/srbija-danas/3450548/zrenjanin-pomoc-za-mlade-mame.html
http://zitisteonline.com/test-vesti/1178-srpski-itebej-podrska-deci-oboleloj-od-raka
http://zitisteonline.com/test-vesti/1178-srpski-itebej-podrska-deci-oboleloj-od-raka
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/drugi-sajam-zadrugrastva-i-mladih-domacina/
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Град Зрењанин 

Директор Француског 
института у Србији Жан-
Батист Кизен отворио 
Француски филмски 
караван у Зрењанину 

14.03.2019. 

 

Од 2012. године, откако је филмски караван почео да обилази Србију, 
придружило нам се више од 40 градова. Културни центар Зрењанин је био 
међу првима који је прихватио тај културни изазов. Ове године, „Француски 
филмски караван” је отворен управо у Зрењанину, а зрењанински 
„Млекопродукт” и „Ил де Франс” са нама деле исте погледе и део су овог 
културног догађаја – истакао је синоћ Жан Батист Кизен, директор 
Француског института у Србији и саветник за сарадњу и културу Амбасаде 
Француске у Београду приликом разговора са Чедомиром Јањићем, 
градоначелником Зрењанина. 

Јањић је нагласио да је „Млекопродукт” пример једне од најуспешнијих 
привредних приватизација у граду, када је 2004. године управљање 
преузео француски „Бонгрен”, данас „Савенција група”. 

– Данас је спонзор Француског филмског каравана, што је пример 
друштвене одговорности, подршке култури и промовисању привреде ове 
средине. У Зрењанину успешно послује и француски „Новарес” – рекао је 
градоначелник Зрењанина. 

Пријему за представнике француске делегације присуствовали су и 
помоћник грдоначелника Зрењанина Симо Салапура, заменица 
председника Скупштине града Љуба Травица,директор Културног центра 
Горан Маринковић, као и дугогодишњи директор „Млекопродукта“ Живанко 
Радованчев. 

Данас 

Отворен Француски 
филмски караван у 
Зрењанину 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

Директор Француског 
института у Србији Жан-
Батист Кизен отворио 
Француски филмски 
караван у Зрењанину 

Портал ЗРклик 

Француски филмски 
караван отворен у 
Зрењанину 

Установа 
Студентски 
културни центар 
Крагујевац 

Француски филмски 
караван циклус: 
Комедије 29-30.03.2019. 

Лист Зрењанин 

ФРАНЦУСКИ ФИЛМСКИ 
КАРАВАН: 
„Млекопродукт” спонзор 
манифестације 

Портал еКапија 

Укуси Француске у 
Србији - Од 21. марта 
гастрономски 
специјалитети Провансе 
у београдским 
ресторанима 

15.03.2019. 

http://www.zrenjanin.rs/3-45-45-7212/Direktor-Francuskog-instituta-u-Srbiji-Zan-Batist-Kizen-%D0%BEtvorio-Francuski-filmski-karavan-u-Zrenjaninu
https://www.danas.rs/drustvo/otvoren-francuski-filmski-karavan-u-zrenjaninu/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/drugi-sajam-zemljoradnickog-zadrugarstva-i-mladih-domacina-sela-srbije-mladenci-22-i-23-marta/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/drugi-sajam-zemljoradnickog-zadrugarstva-i-mladih-domacina-sela-srbije-mladenci-22-i-23-marta/
https://www.zrklik.com/2019/03/francuski-filmski-karavan-otvoren-u-zrenjaninu/
https://skckg.com/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC/
https://skckg.com/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC/
https://skckg.com/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC/
https://skckg.com/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC/
http://www.listzrenjanin.com/francuski-filmski-karavan-mlekoprodukt-sponzor-manifestacije/
https://www.ekapija.com/news/2437905/ukusi-francuske-u-srbiji-od-21-marta-gastronomski-specijaliteti-provanse-u-beogradskim


13 Портал Градски 
радио Зрењанин 

Други сајам 
земљорадничког 
задругарства и младих 
домаћина села Србије 
“Младенци” 22. и 23. 
марта 

15.03.2019. 

Пријатељи сајма су компанија ГОМЕКС и  ОТП Банка. Сајам је симболично 
назван “Младенци”, јер се верује да млади могу да помогну опоравак села 
и опстанак Србије. Сајамска смотра биће и у знаку симпозијума у 
организацији Академијског одбора за село САНУ. Организатори су 
најавили да ће гости у граду на Бегеју бити и ученици из пољопривредних 
школа из Приштине (Леска), Александровца, Рековца, Пожаревца, 
Свилајнца, Ваљева, Шапца, Смедерева, Обреновца и готово свих стручних 
школа из Војводине. 
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РТВ Сантос 

Млекопродукт на 
манифестацији “Укуси 
Француске” у Србији 

15.03.2019. 

Зрењанинска компанија Млекопродукт учествоваће у програму петог 
издања “Укуса Француске”, 21. марта у ресторану “Салаш код старе дуње” 
у Зрењанину. Поред Зрењанина, овој манифестацији придружиће се још 15 
ресторана из Београда. Млекопродукт је иначе једини произвођач сира који 
ће се представити на овој престижној манифестацији и партнер “Укуса 
Француске”. Дух Француске донеће нови сиреви у листићима бренда Ile De 
France – Baldaran, намењен за топлу употребу, Ементалер под називом 
Normantal и препознатљиви Bri. Будући да је Француска чувена по 
деликатесима од сира, компанија Млекопродукт трпезу ће употпунити 
традиционалним  Caprice des Dieux који води порекло из давне 1956. 
године, меканим Saint Agur са плавим племенитим плеснима, le Rustique 
камембером, сирним намазом Tartare, као и козјим сиром Chavroux. Поред 
свих “Француза” на менију ће бити и незаобилазни домаћи полутврди сир 
Бисер Трапист Селекта од овчијег и крављег млека, који је изашао из 
фабрике у Зрењанину. 

 

Diplomacy and 
Commerce 

Mlekoprodukt part of the 
fifth edition of “Taste of 
France” 

Портал  Hotel 
Manager 

Укуси Француске у 
Србији – Од 21. марта 
гастрономски 
специјалитети Провансе 
у београдским 
ресторанима 16.03.2019. 

Портал 
Туристички Свет 

"Укуси Француске": 
Догађај који се не 
пропушта 
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Град Зрењанин 

Градоначелник у посети 
ватерполо клубу: 
подршка града новом 
руководству 

18.03.2019. 

 

 

 

Градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић, са сарадницима, посетио је 
данас Градски базен и разговарао с новим руководством Ватерполо клуба 
“Пролетер”. Том приликом даровао је клуб новим комплетима баде-
мантила и пешкира, обишао клупске просторије и упознао се с плановима и 
жељама представника клуба, на чијем је челу однедавно Драгољуб 
Бјелоглав, познати овдашњи привредник, власник трговинског ланца 

Лист Зрењанин 

ВАТЕРПОЛО КЛУБ 
ПРОЛЕТЕР: 
Градоначелник поклонио 
опрему 

КТВ 

Градоначелник Јањић са 
сарадницима посетио 
ватерполо клуб 

http://www.gradskiradiozrenjanin.com/drugi-sajam-zemljoradnickog-zadrugarstva-i-mladih-domacina-sela-srbije-mladenci-22-i-23-marta/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/drugi-sajam-zemljoradnickog-zadrugarstva-i-mladih-domacina-sela-srbije-mladenci-22-i-23-marta/
http://rtvsantos.com/vesti/mlekoprodukt-na-manifestaciji-ukusi-francuske-u-srbiji/
http://www.diplomacyandcommerce.rs/mlekoprodukt-part-of-the-fifth-edition-of-taste-of-france/
http://www.diplomacyandcommerce.rs/mlekoprodukt-part-of-the-fifth-edition-of-taste-of-france/
https://hotelmanager.rs/2019/03/16/ukusi-francuske-u-srbiji-od-21-marta-gastronomski-specijaliteti-provanse-u-beogradskim-restoranima/
https://hotelmanager.rs/2019/03/16/ukusi-francuske-u-srbiji-od-21-marta-gastronomski-specijaliteti-provanse-u-beogradskim-restoranima/
https://www.turistickisvet.com/news/restaurants/-ukusi-francuske--dogadjaj-koji-se-ne-propusta-1.html
https://www.turistickisvet.com/news/restaurants/-ukusi-francuske--dogadjaj-koji-se-ne-propusta-1.html
http://www.zrenjanin.rs/3-45-45-7216/Gradonacelnik-u-poseti-vaterpolo-klubu--podrska-grada-novom-rukovodstvu
http://www.listzrenjanin.com/vaterpolo-klub-proleter-gradonacelnik-poklonio-opremu/
https://www.youtube.com/watch?v=4Ok_EwOwKgM


„Пролетер“ “ПерСу маркети”. Градоначелник је истакао подршку града новом 
руководству и подржао њихове напоре да у најтрофејнијем српском спорту 
поново буде заступљена сениорска екипа зрењанинског клуба. 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

Градоначелник у посети 
ватерполо клубу 
Пролетер 

16 Портал Житиште 
Он-лине 

Отворен још један 
ПерСу маркет 19.03.2019. 

Нови ПерСу маркет свечано је отворен у суботу 16. марта, у Свилојеву, на 
адреси Главна 30. 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. 

17 Лист Зрењанин 

ГАСТРОНОМИЈА: Укуси 
Француске у Зрењанину 19.03.2019. 

Љубитељи француског сира и гастрономије, на салашу „Код старе дуње“ у 
Зрењанину, 21. марта, моћи ће да уживају у селекцији одабраних 
француских сирева из понуде „Млекопродукта”, али и најквалитетнијег 
домаћег траписта. 

18 Основна школа 
"Др Јован Цвијић" 

Радна акција "Да се 
лакше дише" 

20.03.2019. 
Захваљујући одобреном Пројекту "Да се лакше дише" који је креирала 
наставница биологије Снежана Ћурчић, нашу школу подржао је и наградио 
родитељ Стева Кочалка донацијама за куповину садница за школски парк. 

19 Портал  Ilovezr 

Сарадња 
Пољопривредне са 
Медицинском и 
Музичком школом за 
зеленији град 

20.03.2019. 

Средњи Банат није довољно пошумљен. У овој области је чак пет пута 
мање засађеног дрвећа и жбуња него што би требало. Да би се лоша 
статистика поправила последњих година Удружење привредника ЗРЕПОК 
расписује конкурс за доделу средстава за набавку садница, жбуња и цвећа. 
Ове године у ту сврху издвојено је 360.000 динара, а новац су за набавку 
зеленила добиле школе, вртићи, месне заједнице. Захваљујући 
озелењавању унапређена је сарадња Пољопривредне са Медицинском и 
Музичком школом. 

20 Портал  Ilovezr 

Први дан пролећа у 
Меленцима дочекан 
новим садницама 
дрвећа 

22.03.2019. 

Ђаци ОШ „Др Бошко Вребалов“ у Меленцима креативно су испунили први 
дан пролећа. Они су засадили саднице дрвећа у школском дворишту, а 
новац је обезбедило пословно удружење ЗРЕПОК на недавном конкурсу 
„Да се лакше дише“. 

21 Лист Зрењанин 

Додељена признања 
лауреатима за личност 
године 2018. по избору 
читалаца листа 
"Зрењанин" 

22.03.2019. 

Горан Ковачевић, власник компаније „Гомекс” изабран је за личност године 
у области привреде, а с обзиром да је био на пословном путу у 
иностранству, плакету је у његово име примио његов син Андреј. Други је 
Синиша Митровић, власник златаре „Малиша”, а трећи Борислав 
Умићевић, власник компаније „УМ-ИНГ”. 

http://www.gradskiradiozrenjanin.com/gradonacelnik-u-poseti-vaterpolo-klubu-proleter/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/gradonacelnik-u-poseti-vaterpolo-klubu-proleter/
http://zitisteonline.com/test-vesti/1186-otvoren-jos-jedan-persu-market-3
http://zitisteonline.com/test-vesti/1186-otvoren-jos-jedan-persu-market-3
http://www.listzrenjanin.com/gastronomija-ukusi-francuske-u-zrenjaninu/
http://cvijic.edu.rs/index.php/aktivnosti/5-8-razred/385-da-se-lakse-dise
http://cvijic.edu.rs/index.php/aktivnosti/5-8-razred/385-da-se-lakse-dise
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/za-zeleniji-grad/
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/prvi-dan-proleca-u-melencima-docekan-novim-sadnicama-drveca/
http://www.listzrenjanin.com/dodeljena-priznanja-laureatima-za-licnost-godine-2018-po-izboru-citalaca-lista-zrenjanin-stigao-rekordan-broj-kupona/
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Лист Зрењанин 

У ЗРЕЊАНИНУ У ПЕТАК 
И СУБОТУ: Сајам 
задругарства и младих 
домаћина 22.03.2019. 

Пријатељи сајма су компанија ГОМЕКС и ОТП Банка. Сајам је симболично 
назван “Младенци”, јер се верује да млади могу да помогну опоравак села 
и опстанак Србије. Улаз на Сајам је бесплатан, а отворен је и сутра, 23. 
марта од 10 до 18 часова. 

“Сајам земљорадничког задругарства и младих домаћина села Србије 
“Младенци” је добар пример сарадње између приватног сектора и јавног 
сектора. Сајам смо подржали из разлога што је један од дугорочних 
циљева компаније Гомекс  унапређење сарадње са  малим 
пољопривредним произвођачима, а то смо већ и почели да реализујемо 
кроз дугогодишњу сарадњу са Царском баштом, а током године ћемо 
продубити и са другим малим пољопривредним произвођачима”, рекао је 
Недељко Голушин маркетинг менаџер компаније ГОМЕКС. 

Портал Градски 
радио Зрењанин 

Отворен други по реду 
Сајам земљорадничког 
задругарства 
“Младенци” 

Портал ЗРклик 

Други Сајам 
задругарства и младих 
домаћина окупио бројне 
излагаче 

23.03.2019. 
Портал 
Пољопривредник 

Други сајам 
задругарства и младих 
домаћина у Зрењанину 

РТВ Сантос 

Други Сајам 
земљорадничког 
задругарства и младих 
домаћина села Србије 
“Младенци” 

http://www.listzrenjanin.com/u-zrenjaninu-u-petak-i-subotu-sajam-zadrugarstva-i-mladih-domacina/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/otvoren-drugi-po-redu-sajam-zemljoradnickog-zadrugarstva-mladenci/
http://www.gradskiradiozrenjanin.com/otvoren-drugi-po-redu-sajam-zemljoradnickog-zadrugarstva-mladenci/
https://www.zrklik.com/2019/03/drugi-sajam-zadrugarstva-i-mladih-domacina-okupio-brojne-izlagace/
https://www.poljoprivrednik.net/3972-drugi-sajam-zadrugarstva-i-mladih-domacina-u-zrenjaninu
https://www.poljoprivrednik.net/3972-drugi-sajam-zadrugarstva-i-mladih-domacina-u-zrenjaninu
http://rtvsantos.com/vesti/drugi-sajam-zemljoradnickog-zadrugarstva-i-mladih-domacina-sela-srbije-mladenci/

