


32
1 

 

 
ЈАВНИ ИЗВЕШТАЈ И ОЦЕНА РАДА И РЕЗУЛТАТА „ЗРЕПОК“-а 

У 2012. ГОДИНИ 
  
   
 У трећу годину свог постојања „ЗРЕПОК“ је ушао са још два нова пријатеља (Ирена Тот и 
Бранко Вујовић) и непромењеним чланством у односу на претходну годину.  
 И ова година је почела организовањем свечаног коктела у хотелу „Војводина“ за који се 
слободно може рећи да је својим трећим заредом организовањем, израстао у својеврсну традицију 
првог, у свакој новој години, окупљања чланова „ЗРЕПОК“-а и његових пријатеља, поштоваоца, 
носиоца најодговорнијих функција јавног живота наше средине, представника медија, као и свих 
оних који прате наш рад и показују интересовање за њега. Овогодишњи коктел је био добро посећен 
и присуствовали су му сви најзначајнији представници локалне самоуправе укључујући и начелницу 
Средњебантаског округа и градоначелника града Зрењанина. 

И овај пут нам је жеља била да свечано обележимо почетак рада „ЗРЕПОК“-а, осврнемо се на 
претходну годину и изнесемо планове за предстојећу. 

У потпуности свесни да је 2012. изборна година, и да су по правилу у таквим годинама у 
нашем друштву које је преоптерећно политиком и политиканством, тензије и осетљивост на јавно 
изношење ставова веома високе, као и да је коктел прилика на којој посланици јавне речи очекују да 
пренесу јавности како ће се „ЗРЕПОК“ одредити према политици, задатак председника је био да се 
овом приликом још једном понови недвосмислено кристално јасан и принципијелан став „ЗРЕПОК“-а 
и његових чланова који је у више наврата од оснивања изношен, а то је да се „ЗРЕПОК“ неће 
укључивати у политичке борбе ни на који начин и да ће настојати да његов ангажман не буде као 
такав препознат или изманипулисан. Очигледно да је ово био веома важан моменат који је локална 
политичка елита доживела са олакшањем и да су спекулације око уласка „ЗРЕПОК“-а у политику 
након коктела готово у потпуности нестале. 

Том приликом јавност је упозната и са одлуком скупштине „ЗРЕПОК“-а да се 2012 година 
посвети пре свега поспешивању међусобне сарадње и унапређењу властите успешности чланова 
„ЗРЕПОК“-а како би што боље одговорили на изазове кризе и очували радна места у нашим 
фирмама што видимо као највећи допринос нашем друштву и граду у овим временима. То свакако 
не искључује и наш јавни, друштвени ангажман и у том погледу смо рекли да ћемо наставити са 
пројектом „ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА“.  

Осим тога, у изношењу планова за 2012. годину, обећали смо и да ћемо наставити са 
реализацијом пројекта сарадње са ТФ Михајло Пупин и у том смислу и ове године организовати 
волонтерску стручну праксу и изабрати најбољег студента којем ћемо на јесен доделити стипендију. 

 
То су три кључне ствари за које се определио ЗРЕПОК у 2012 години и код анализе оног 

што је урађено свакако треба поћи од тога шта је замишљено и договорено да се реализује. 
 

1. ПОСПЕШИВАЊЕ МЕЂУСОБНЕ САРАДЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВЛАСТИТЕ УСПЕШНОСТИ 
ЧЛАНОВА ЗРЕПОК-А 

 Иако је ово истакнуто као основно опредељење ЗРЕПОК-а у 2012. години чини се да се по 
овом питању ипак најмање урадило. 
 Оно што вреди у овом погледу истаћи јесте посета „ЗРЕПОК“-а млекари у власништву 
чланице „ЗРЕПОК“-а, компаније „ББ“, са циљем бољег сагледавања потенцијала појединих чланова. 
Сматрам да са овом праксом треба наставити и у будућности јер свакако доприноси бољем 
међусобном упознавању.  

Вреди се подсетити и примера међусобних односа у погледу снабдевања трговинских ланаца 
„ГОМЕКС“-а и „ББ“-а са производима „МРКШИЋЕВИХ САЛАША“. Иако се ове релације своде на 
реални међусобни интерес, мишљења сам да је чланство у „ЗРЕПОК“-у помогло макар у бољем 
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међусобном познавању носиоца посла у овим фирмама као и одговорнијем приступу једних према 
другима него што би то био случај да те фирме нису чланови „ЗРЕПОК“-а.  

Осим напред изнетог, у циљу бољег међусобног упознавања и јачања унутрашњих веза и 
односа, иницирао сам и заједнички одлазак на „team building“ или екскурзију у виду рафтинга на Тари 
и сафарија у националном парку „Сутјеска“. 
 У погледу јачања међусобних односа, вредно је истаћи и сукоб мишљења и начин њиховог 
усаглашавања у погледу могућих захтева појединих чланова ЗРЕПОК-а за помоћи од стране 
удружења у ситуацијама када су му угрожени лични или пословни интереси од стране институција 
система. Ово је резултирало и процедуром поступања у таквим случајевима и свакако представља 
добар пример како се могу изнаћи добра решења чак и у непријатним ситуацијама отвореног сукоба 
мишљења. Овај случај је показао и високу свест и одговорност свих чланова ЗРЕПОК-а, али и 
спремност на крајње демократско и толерантно уважавање различитости и супротних ставова.  
 У погледу поспешивања властите успешности, мишљења сам и да је вредно пажње 
споменути наше учешће у организацији стручне трибине под називом „Да ли ће моја компанија 
(п)остати породична?“. Организатори трибине су били „Зрењанински пословни круг – ЗРЕПОК“, 
„Регионална привредна комора Зрењанин“ и „Центар за развој породичних компанија - Asee“. На 
трибини је било речи о менаџменту, о едукацији наследника, промовисане су позитивне улоге 
породичних компанија као и услови за њихов успех и одрживост што свакако може допринети и 
поспешивању успешности наших чланова који су листом пред другом генерацијом које треба 
благовремено укључивати у „бизнис“. 
 

2. НАСТАВАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА“ 
Објективне околности, свеукупна заокупљеност локалних власти, опозиције и целокупне 

јавности са изборима, као и потоњи преговори око формирања нове власти су утицале на то да 
активности у погледу реализације пројекта „ЗР СИВА КЊИГА“ буду сведене на минимум. Међутим, 
одмах након формирања власти, септембра месеца, уговорен је са новим градоначелником и 
његовим сарадницима састанак на којем је успешно презентован „ЗРЕПОК“ и његови досадашњи 
резултати а успело се и у намери наставка одржавања редовне комуникације са носиоцима 
најзначајнијих функција у нашем граду као и њиховом придобијању за учешће у реализацији пројекта 
„ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА“.  

Мишљења сам да је добром пријему од стране нових власти пресудно утицало наше 
опредељење и доследност у ставу да се „ЗРЕПОК“ не увуче у политичке борбе. На овај начин 
„ЗРЕПОК“ је очувао неутралност али и кредибилитет за наставак свог деловања и слободне критике 
свега оног што није добро, а долази од наших локалних власти, чиме у пуном смислу „ЗРЕПОК“ 
оправдава свој положај у цивилном друштву као коректор власти и њених одлука у пуном смислу те 
речи. Важно је истаћи да се кроз реализацију овог пројекта добио повод не само за редовно 
састајање и комуникацију са градским челницима већ и за неспорно потврђивање лидерства 
„ЗРЕПОК“-а у погледу окупљања и представљања локалне пословне заједнице и њених интереса. 
Верујем да након свега, нико више нема дилеме у том погледу. Мишљења сам и да је „ЗРЕПОК“ у 
великој мери подигао квалитет састанака са челницима градске управе, а редовно одазивање, 
припремљеност и озбиљност учесника позваних представника градске управе очито говори о 
изузетном угледу који смо завредили у односу на локалну власт. Ово нам даје за могућност да још 
лакше остварујемо наше идеје и предлоге и у том погледу мислим да смо сад у ситуацији да 
резултати који треба да проистекну из ових састанака много више зависе од нас него што је то икад 
досад било. Зато је потребно још активније учешће свих чланова „ЗРЕПОК“-а.  

Одличан пример је проблем слабог квалитета гаса који је наишао на велико интересовање 
јавности и њену пуну подршку што је у великој мери допринело популаризацији и јачању угледа 
„ЗРЕПОК“-а, али и резултирало тиме да је по први пут Скупштина града усвојила закључак који је 
проистекао из иницијативе „ЗРЕПОК“-а. Овде бих желео и да истакнем изузетан допринос и 
ангажман члана „ЗРЕПОК“-а, Будимира Јовановића који је проблем препознао, формулисао али и 
поднео највећи терет у његовом презентовању како широј тако и ужој стручној јавности. 
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У погледу реализације „ЗРЕЊАНИНСКЕ СИВЕ КЊИГЕ“ постигли смо и да подигнемо ниво 
сарадње са РПК и ОУП из којег су почеле да пристижу и предлози и иницијативе што је за похвалу и 
што никако није био лак задатак. Кроз пројекат „ЗСК“ добили смо прилику и да још више 
афирмишемо рад и функционисање УПС – Послодавци Зрењанина за које искрено верујем да ће у 
будућности бити најзначајнија и најутицајнија послодавачка организација на овом простору.  Осим 
тога, кроз овај пројекат смо добили и то да се градским властима наметнемо као незаобилазан 
фактор у доношењу одлука које се односе на рад предузетника и привреде града Зрењанина. Доказ 
за то је да су наше представнике званично укључили у рад на изради нове одлуке о локалним 
комуналним таксама, а посебно је вредно истаћи начин на који се прихвата наше учешће, а који је у 
потпуности промењен у односу на претходни период (ослобођен предрасуда и непотребних сумњи у 
наше намере).  

 
3. НАСТАВАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА САРАДЊЕ СА ТФ „МИХАЈЛО ПУПИН“ 

После успешно окончане прве „Летње стручне праксе“ чланови „ЗРЕПОК“-а нису имали 
никакве дилеме да треба наставити са овом сарадњом која је у потпуно оправдала очекивања свих 
страна (Факултета, студената и ЗРЕПОК-а).  

Кроз реализацију овог пројекта „ЗРЕПОК“ је такође добио на веома значајној друштвеној 
афирмацији јер је на најбољи начин у пракси доказао да је доследан у ономе што његови чланови 
говоре и раде, указујући на значај знања и образовања и давања шансе младим, школованим и 
вредним људима да добију прилику да стекну додатна практична знања, али и да добију шансу да се 
изборе за радно место. 

Свакако да и чланови „ЗРЕПОК“-а добијају тиме што имају могућност да се упознају са 
најквалитетнијим младим кадровима који излазе из ове једине високообразовне институције у граду 
и региону, а самим тим добијају и шансу да најбоље задрже за себе и ову нашу средину која као и 
све друге мале средине болује од проблема немогућности задржавања квалитетних младих људи. 

Ове године вреди као посебно истаћи то што су радови студената и њихова посвећеност на 
пракси били на још већем нивоу и да смо добили још једног, јединствено оцењеног, студента, 
односно студенткињу, Јовану Пећанац која је постала и нови „ЗРЕПОК“-ов стипендиста. 

 
Посебно је за похвалу што је још једна студенткиња са летње стручне праксе запослена у 

једној од фирми из „ЈОВАНОВИЋ ГРУПЕ“ – „НЕИМАР“-у. Овим је пројекат сарадње са факултетом 
добио додатно на значају и смислу. 

И ове године велике заслуге за добро одрађен посао сарадње са факултетом у погледу 
реализације пројекта „Летње стручне праксе“ припадају члану „ЗРЕПОК“-а Драгољубу Бјелоглаву 
који је одрадио одличан посао. 

Све ово је допринело и заиста одличној сарадњи са факултетом која је резултирала тиме да 
су за „ЗРЕПОК“ врата ове установе стално отворено баш као што су и њихови представници 
добродошли са својим предлозима и иницијативама у „ЗРЕПОК“-у. 

 
4. ОСТАЛЕ ЗНАЧАЈНЕ АКТИВНОСТИ 

 
Као посебно значајно бих истакао у овој години то што смо добили још два нова пријатеља 

(Владимира Грубанова и Дмитра Мајсторовића), као и још једног новог члана (Војина Обрадовића и 
његову фирму „ТОЧАК“). Овим је „ЗРЕПОК“ свакако постао још јачи. 

У вези са пријатељима, желео бих у похвалном смислу да истакнем наш активнији однос 
према њима, као и њихов одзив на наш позив да нам изнесу конкретне предлоге могућег 
успостављања сарадње у реализацији пројеката од заједничког интереса. Тако је дошло и до сјајне 
идеје Ирене Тот у погледу формирања Луткарског факултета коју су свесрдно подржали сви чланови 
„ЗРЕПОК“-а препознајући је као одличну инцијативу која може дати значајан допринос афирмацији 
нашег града. 

4 
 

Као веома добру и унапређену праксу у раду „ЗРЕПОК“-а бих истакао и већу ангажованост 
већег броја чланова и овде бих посебно истакао Стеву Кочалку који је преузео на себе све 
активности у вези реализације пројекта „ДА СЕ ЛАКШЕ ДИШЕ“ али и у погледу представљања 
„ЗРЕПОК“-а приликом доделе награда најбољим ђацима средњебанатског округа. 

Горан Ковачевић је у великој мери био ангажован у УПС-у а као посебно бих истакао успех у 
погледу коначног регистровања послодавачке организације УПС – послодавци Зрењанина и пријема 
Драгослава Којовића као стално запосленог у унији на секретарским и правним пословима. 
Опремањем канцеларије и статусним конституисањем УПС – послодавци Зрењанина створили су се 
коначно услови за јачање ове организације од које се много више очекује у будућности. 

Милоје Тодоровић је у више наврата наступао испред „ЗРЕПОК“-а на састанцима када су у 
питању ставови и интереси грађевинаца. 

Наш најстарији члан, Живанко Радованчев је и поред бројних обавеза, пронашао времена да 
узме учешћа у раду седница скупштине а као посебно похвално бих истакао његово ангажовање у 
погледу реализације идеје коју је покренула Ирена Тот у вези отварања луткарског факултета. 

У 2012. години је одржано 17 састанака Извршног одбора и 10 седница скупштина.  
 
КОМПЛЕТНА ХРОНОЛОГИЈА БИТНИХ ДЕШАВАЊА У ТОКУ 2012. ГОДИНЕ: 

 

Време: ОПИС ДЕШАВАЊА: 

јануар ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ „ЗРЕПОК“-а у 2011. ГОДИНИ 

По одобрењу скупштине Удружења јавно је презентован извештај о раду 
ЗРЕПОК-а на интернет презентацији Удружења и у штампаној форми. 

КОКТЕЛ У ПОВОДУ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДРУГЕ ГОДИНЕ РАДА „ЗРЕПОК“-а И 
ПРОМОЦИЈА ПРВОГ ИЗДАЊА „ЗРЕЊНИНСКЕ СИВЕ КЊИГЕ“ 

Свечани годишњи коктел је уприличен у „Малој сали“ хотела „Војводина“. Током 
коктела сумирани су резултати рада Удружења у другој години постојања, 
презентован је план активности за 2012. годину. Овом приликом су додељене 
две повеље новим пријатељима „ЗРЕПОК“-а Ирени Тот, дугогодишњој глумици и 
редитељки луткарске сцене Народног позоришта „Тоша Јовановић“ у Зрењанину 
и Бранку Вујовићу, члану управног одбора команије „Дунав“ и директору 
компаније „Дунав осигурање - филијале у Зрењанину“. На коктелу је извршена и 
промоција првог издања „Зрењанинске сиве књиге“. 

фебруар ОДРЖАНА ПРВА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2012. 
ГОДИНИ 

Најважније теме: договор око наставка пројекта „Зрењанинска сива књига“ у 
2012.години, разматрана и усвојена Иницијатива за успостављање 
једношалтерког система за посредовање у поступку прибављања грађевинских 
дозвола. 

март „ЗРЕПОК“ НА ОКРУГЛОМ СТОЛУ У ПАНЧЕВУ 

На позив Агенције за економски развој града Панчева, а на предлог „НАЛЕД“-а, 
као пример добре праксе, „ЗРЕПОК“ је узео учешће на трибини и представио 
своја искуства у погледу напора за унапређење пословног амбијента у локалној 
заједници. Делегацију „ЗРЕПОК“-а су чинили председник Драган Видаковић,  
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Секретар удружења Изабела Киш и Лазар Ерне, спољни сарадник, ангажован као 
вођа пројекта „ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА“ у првом издању. У име „ЗРЕПОК“-
а, скупу се обратио председник који је, најпре, искористио прилику да све 
присутне упозна са радом и резултатима „ЗРЕПОК“-а, а потом је и изнео искуства 
„ЗРЕПОК“-а у погледу реализације пројекта „Зрењанинска сива књига“. Овом 
приликом су успостављени значајни контакти а „ЗРЕПОК“ се у најбољем светлу 
представио како Панчевачкој јавности тако и широј јавности у Србији обзиром да 
је догађај одлично медијски пропраћен. 

ОДРЖАНА ДРУГА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2012. 
ГОДИНИ 

Најважније теме: Усвојени предлози пројеката са којима је „ЗРЕПОК“ конкурисао 
код Покрајинског секретаријата за привреду, разматрани предлози сарадње са 
„Беохемијом“ и „Фулгар Ист“-ом. 

ПО УСПЕШНО ОКОНЧАНОЈ „ЛЕТЊОЈ СТРУЧНОЈ ПРАКСИ“, МИЛАН 
МИЛИЋЕВ, ЗАПОСЛЕН У ЧЛАНИЦИ „ЗРЕПОК“-а, ФИРМИ „КЕРАМИКА 
ЈОВАНОВИЋ“  

Млади инжењер информатике добио је посао у „КЕРАМИЦИ ЈОВАНОВИЋ“ након 
што је успешно одрадио стручну праксу у предузећу „Импел“, такође чланици 
„Зрењанинског пословног круга –ЗРЕПОК“. Овако су на најбољи могући начин, 
Будимир Јовановић, његова фирма „КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ“, као и „ЗРЕПОК“ 
показали на делу значај образовања и усавршавања и потребу да се младим 
образованим, вредним и квалитетним људима пружи шанса да стекну практична 
знања и прилику да се запосле. 

април ОДРЖАНА ТРЕЋА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2012. 
ГОДИНИ 

Најважније теме: Отварање канцеларије УПС-Послодавци Зрењанин, донета 
одлука о донацији еколошком покрету „Панонска зора“, и договорен начин 
реализације пројекта „ДА СЕ ЛАКШЕ ДИШЕ“. 

ОДРЖАН САСТАНАК СА КООРДИНАТОРИМА ПРОЈЕКТА „ДОБРО ДРВО“ 

Председник „ЗРЕПОК“-а одржао састанак са координаторима пројекта „Добро 
дрво“. Разматране су могућности сарадње на пољу пошумљавања и 
озелењивања града Зрењанина и повезивања са пројектом „ДА СЕ ЛАКШЕ 
ДИШЕ“. 

НА ТФ „МИХАЈЛО ПУПИН“ ОДРЖАНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДРУГОГ 
ЦИКЛУСА ПРОЈЕКТА „ЛЕТЊА СТРУЧНА ПРАКСА“ 

На основу уговора о пословно-техничкој сарадњи, „ЗРЕПОК“ и ТФ „Михајло 
Пупин“ по други пут су расписали конкурс за обављање летње стручне праксе у 
фирмама чланица Удружења. Одржана је конференција за медије поводом 
покретања другог циклуса пројекта „Летња стручна пракса“. 

Испред организатора на конференцији присутнима су се обратили представници 
факултета Декан проф. др Милан Павловић и проф. др Драгана Глушац, 
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представник „Зрењанинског пословног круга“ члан ИО Драгољуб Бјелоглав и 
најбољи студенти факултета који су учествовали у Летњој стручној пракси 2011. 
године, Мате Габриела, Милан Милићев и Маја Сиљановски. 

„ЗРЕПОК“ ОРГАНИЗОВАО ТРИБИНУ ПОД НАЗИВОМ „ДА ЛИ ЋЕ МОЈА 
КОМПАНИЈА (П)ОСТАТИ ПОРОДИЧНА?“ 

У просторијама „Регионалне привредне коморе Зрењанин“ одржана  је стручна 
трибина под називом „Да ли ће моја компанија (п)остати породична?“. 
Организатори трибине су били „Зрењанински пословни круг – ЗРЕПОК“, 
„Регионална привредна комора Зрењанин“ и „Центар за развој породичних 
компанија - Asee“. На трибини је било речи о менаџменту, о едукацији 
наследника, промовисане су позитивне улоге породичних компанија као и услови 
за њихов успех и одрживост.  По речима учесника, трибина је оцењена као 
изузетно корисна и успешна. 

ПО ТРЕЋИ ПУТ „ЗРЕПОК“ ОРГАНИЗОВАО АКЦИЈУ „ДА СЕ ЛАКШЕ ДИШЕ“ 

Поводом Светског дана планете Земље, који се обележава 22. Априла, 
Удружење „Зрењанински пословни круг - ЗРЕПОК“ је по трећи пут организовао 
акцију „Да се лакше дише“. У оквиру ове акције „ЗРЕПОК“ је у виду донације 
доделио саднице дрвећа граду Зрењанину и општинама Сечањ, Нови Бечеј и 
Житиште. 

У односу на претходне две акције, ове године су чланови „Зрењанинског 
пословног круга“ доделили саднице општинама Средњобанатског управног 
округа сходно њиховим потребама и жељама у укупном износу од 120.000,00 
динара, док се у Зрењанину акција спровела у сарадњи са „Дирекцијом за 
изградњу и уређење града Зрењанина“ и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ у оквиру које 
је извршено озелењавање вртића „БАМБИ“ у Зрењанинском насељу БАГЉАШ у 
укупној вредности од 80.000,00 динара 

мај ОДРЖАНА ЧЕТВРТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2012. 
ГОДИНИ 

Најважније теме : Дато овлашћење председнику да потпише Уговор за групацију 
„ЗРЕПОК“ са мобилним оператером „ТЕЛЕНОР“, усвојен финансијски извештај 
пројекта „Да се лакше дише“ и донета одлука да се предвиђена а неискоришћена 
средства за овај пројекат у износу од 38 хиљ. динара утроше на јесен за додатно 
озелењавање парка вртића „Бамби“. 

„ЗРЕПОК“ НА САЈМУ ОБРАЗОВАЊА И ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

У организацији „Националне службе за запошљавање Зрењанин“ у просторијама 
Зрењанинске средње електротехничко-грађевинске школе „Никола Тесла“ 
одржан је трећи по реду Сајам образовања и професионалне оријентације. Идеја 
сајма је да споји ученике којима предстоји упис у виши ниво образовања, и 
представнике средњих школа, односно виших школа и факултета, као и свих 
актера у правилном избору занимања укључујући и представнике послодаваца. 

„Зрењанински пословни круг - ЗРЕПОК“ је уз „Регионалну привредну комору 
Зрењанин“ и „Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат“, 
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наступио на једном штанду, са задатком да ученицима, који су пред избором 
школа - факултета, понуди информације о перспективама запошљивости у граду 
и перспективним занимањима како би им олакшао доношење једне од важнијих 
животних одлука. 

„ЗРЕПОК“ НА ТРИБИНИ „ИЗБОР ЈЕ ТВОЈ - ОДЛУКА ЈЕ ТВОЈА“ 

 У свечаној сали Зрењанинске средње електротехничко-грађевинске школе 
„Никола Тесла“ одржана је трибина под називом „Избор је твој - одлука је твоја“ 
на којој је запажено излагање имао и председник „ЗРЕПОК“-а. 

јуни ОДРЖАНА ПЕТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2012. 
ГОДИНИ 

Најважније теме и закључци: Констатовано да су завршене све радње у вези 
регистрације УПС-Послодавци Зрењанина, усвојена информација о току 
реализације пројекта „Летња стручна пракса“, усвојен предлог да се успостави 
сајт под називом “Зрењанинска сива књига“ и да се повеже са сајтом „ЗРЕПОК“-а. 

Донета одлука да „ЗРЕПОК“ позитивно одговори на молбу начелнице 
Средњебанатског округа и да подржи најуспешније ученике града додељивањем 
пригодних поклона.  

ЧЛАНОВИ „ЗРЕПОК“-А ПОСЕТИЛИ „ББ КОМПАНИ“ 

На позив Драгољуба Бјелоглава, члана извршног одбора удружења „ЗРЕПОК“ и 
генералног директора компаније „ББ компани“, у уторак 12. Јуна 2012. године 
чланови „Зрењанинског пословног круга“ – Драган Видаковић, Горан Ковачевић, 
Будимир Јовановић, Милоје Тодоровић, Стева Кочалка и Живанко Радованчев, 
након седнице скупштине „ЗРЕПОК“-а, посетили су пословну јединицу фирме „ББ 
компани“ – производни погон за прераду млека и производњу млечних производа 
под називом „БЕЛКИНО“. Овим чланови „ЗРЕПОК“-а настављају са договореним 
активностима на бољем међусобном упознавању и проналажењу начина за 
успостављање боље међусобне сарадње. 

„ЗРЕПОК“ ПОДРЖАО НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ СРЕДЊОБАНАТСКОГ УПРАВНОГ 
ОКРУГА 

У седишту Средњобанатског управног округа у Зрењанину по други пут је 
организован пријем за успешне ученике основних и средњих школа са територије 
целог округа који су освојили једно од прва три места на републичким 
такмичењима. „Зрењанински пословни круг - ЗРЕПОК“ је ове године подржао 
организацију свечаности тако што им је обезбедио комплете оловака, а у име 
„ЗРЕПОК“-а присутнима на скупу се обратио оснивач и члан Извршног одбора 
Удружења Стева Кочалка.  

ЧЛАНОВИ „ЗРЕПОК“-А НА „TEAM BUILDING“-У 

У сврху бољег упознавања и јачања међусобних веза, „ЗРЕПОК“ је организовао 
за своје чланове и „team building“ у виду рафтинга на реци Тара. Учесници су 
били смештени у кампу „Бастази“ код Фоче у Републици Српској, а сплавовима су 
се спуштали из кампа „Брштановица“ у Црној Гори реком Таром и Дрином. Осим 
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тога, за учеснике је организован и сафари у националном парку „Сутјеска“ 
(Зеленгора).  

јули ОДРЖАНА ШЕСТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2012. 
ГОДИНИ 

Најважније теме: Разматрање извештаја Драгољуба Бјелоглава о реализацији 
„Летње стручне праксе“ и предлога процедуре поступања у случајевима када је 
угрожен интерес појединих чланова или се суочава са проблемом од стране 
органа власти или институција система и када члан тражи помоћ од „ЗРЕПОК“-а у 
погледу решавања проблема који има у вези са тим. 

ИЗНЕТ У ЈАВНОСТ СТАВ "ЗРЕПОК"-А О КОНСТИТУИСАЊУ НОВЕ ВЛАСТИ У 
ЗРЕЊАНИНУ 

Поводом конституисања нове власти у Зрењанину и израженог интересовања 
јавности да чује став „ЗРЕПОК“-а у вези са тим, Драган Видаковић, председник 
"Зрењанинског пословног круга" је гостовао  у централној информативној емисији 
КТВ „Зрењанин“ - "Објектив" и изнео став и мишљење "ЗРЕПОК"-а у вези са 
формирањем нове владајуће већине у Зрењанину на исту тему је Председник 
Удружења разговарао као гост са новинарком медијске куће РТВ „Сантос“ у 
емисији „Вести“. 

август ИНТЕРВЈУ ПРЕДСЕДНИКА „ЗРЕПОК“-А ЛИСТУ „ЗРЕЊАНИН“ НА ТЕМУ ШТА 
ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ОЧЕКУЈЕ ОД НОВИХ ВЛАСТИ 

За најтиражнији регионални лист у Србији, лист „ЗРЕЊАНИН“, председник 
Зрењанинског пословног круга је дао интервју у којем је одговарио на питања 
новинарке Љиљане Баиловић у вези тога како „ЗРЕПОК“ оцењује резултате 
протеклих избора, какву је имао сарадњу са претходним локалним властима и 
шта очекује од нових, као и о томе који су кључни проблеми града и како се могу 
превазићи. 

ОДРЖАНА СЕДМА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2012. 
ГОДИНИ 

Најважније теме: Разматран и прихваћен предлог о иницирању успостављања 
контакта са новоизабраним градоначелником и градским функционерима; 
разматран, усаглашен и прихваћен предлог Процедуре поступања у случају да 
члан „ЗРЕПОК“-а тражи помоћ од удружења у решавању проблема који има са 
институцијама система или органима власти, на предлог Војислава Мркшића, а 
на примеру „ТРАНСПЕТРОЛ“-а, донета одлука да се ЗРЕПОК у наредном 
периоду позабави проблемима који произилазе из стечајних поступака; 

септембар ЧЛАНОВИ „ЗРЕПОК“-А ОДРЖАЛИ ПРВИ САСТАНАК СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ 
мр ИВАНОМ БОШЊАКОМ И НОВИМ ГРАДСКИМ ЧЕЛНИЦИМА“ 

У сали градског већа чланови „ЗРЕПОК“-а су одржали први састанак са новим 
градоначелником и изабраним функционерима нове градске управе. Састанак је 
инициран од стране „ЗРЕПОК“-а. Председник „ЗРЕПОК“-а је представио 
организацију „Зрењанински пословни круг“ и додао да је „ЗРЕПОК“ својим 
бројним активностима доказао да представља одговоран и веома битан  део 
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пословне заједнице и као такав има и право али и обавезу да покуша битно да 
утиче на пословну климу у граду и региону и не само зарад бољег пословања 
својих чланова већ и зарад унапређења општих услова пословања у граду и 
региону са циљем да допринесе повећању предузетничких и привредних 
активности и напретку Зрењанина ка остваривању заједничке визије да град 
Зрењанин и регион средњебанатског округа буду једни од најпожељнијих за 
живот и рад у Србији. На састанку је представљен и пројекат „Зрењанинска сива 
књига“ а учесници упознати са намером „ЗРЕПОК“-а да настави са реализацијом 
овог значајног пројекта. Са представницима локалне самоуправе је постигнут 
договор о даљој сарадњи на пројекту и унапређењу међусобне комуникације како 
би пословна заједница града Зрењанина имала прилику да износи проблеме и 
решења која се тичу привреде и предузетништва. 

октобар ОДРЖАНА ОСМА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2012. 
ГОДИНИ 

Најважније теме: Разматрани предлози чланова „ЗРЕПОК“-а за пријем нових 
чланова и договорен начин спровођења поступка пријема, усвојен предлог да се 
постојећи Пријатељи Удружења позову на наредну скупштину „ЗРЕПОК“-а како 
би се заједно са њима размотрили предлози именовања нових пријатеља и како 
би се размотриле могућности реализације заједничких акција, донета одлука да 
на свечаности коју приређује Градска Управа поводом доласка руске делегације 
„ЗРЕПОК“ представљају Будимир Јовановић и Милоје Тодоровић; 

НАСТАВАК АКЦИЈЕ „ДА СЕ ЛАКШЕ ДИШЕ“ У ВРТИЋУ „БАМБИ“ 

У оквиру реализације овогодишње акције „ДА СЕ ЛАКШЕ ДИШЕ“, а у склопу  
„Дечије недеље“ која се сваке године обележава у првој недељи октобра месеца, 
Удружење „Зрењанински пословни круг - ЗРЕПОК“ је обезбедило средства за 
постављање тепих травњака у атријуму Вртића „БАМБИ“ и тиме допринео 
комплетирању уређења зелених површина у највећем дечијем вртићу у 
Зрењанину. 

„ЗРЕПОК“ У ПОСЕТИ „БЕОХЕМИЈИ“ 

У уторак, 09.10.2012. године чланови „Зрењанинског пословног круга“ Драган 
Видаковић, Горан Ковачевић, Драгољуб Бјелоглав, Милоје Тодоровић и Дарко 
Бјелоглав су на позив Славенка Секулића, Извршног директора „Беохемије-
Инхем“ посетили ову модерну компанију која је водећи домаћи произвођач 
прашкастих детерџената за прање веша, производа кућне хемије и личне 
хигијене. Циљ посете је био упознавање са пословањем компаније и 
технологијом производње као и разматрање могућности успостављања сарадње 
између „ЗРЕПОК“-а и његових чланова са овом реномираном компанијом. 

ФИНАЛЕ „ЛЕТЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 2012“ И ИЗБОР НАЈБОЉИХ РАДОВА И 
СТУДЕНТА 

На Техничком Факултету „Михајло Пупин“ студенти друге генерације „Летње 
стручне праксе“ презентовали су и бранили своје пројектне задатке. Петочлани 
жири у саставу: професор Мирослав Ламбић, професор Дејан Ђорђевић, доцент 
Дијана Каруовић, представник студената, Давид Гилезан и председник 
„ЗРЕПОК“-а, Драган Видаковић, имали су задатак да вреднују радове и да 
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изгласају најбољег студента међу њима. 

НАСТАВАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА“ 

У оквиру реализације пројекта „ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА“, на првом 
састанку са градоначелником и договорене динамике редовних састанака 
пословне заједнице Зрењанина и градских челника, у петак, 19. октобра 2012. 
године у сали градског већа одржан је други по реду састанак представника 
партнерских огранизација ангажованих на пројекту „Зрењанинска сива књига“ и 
носиоца највиших функција градских власти на челу са градоначелником мр 
Иваном Бошњаком. 

ПОТПИСАН УГОВОР О СТИПЕНДИРАЊУ НАЈБОЉЕГ СТУДЕНТА „ЛЕТЊЕ 
СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 2012“ 

Након завршене „Летње стручне праксе 2012“, оцене пројектних радова и избора 
најбољег студента, у просторијама „Зрењанинског пословног круга“ уприличено је 
свечано потписивање Уговора о стипендирању са студенткињом Јованом 
Пећанац. 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИДЕЈЕ ОРГАНИЗОВАЊА ИНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦИЈЕ У 
ЗРЕЊАНИНУ 

Представници маркетиншке агенције „Creative Media Art“ из Београда су се 
обратили „ЗРЕПОК“-у са предлогом да подржи и помогне реализацију Интернет 
конференције у Зрењанину која је планирана за март 2013. године. ИО 
„ЗРЕПОК“-а је оценио идеју вредном пажње и позвао предлагача да члановима 
„ЗРЕПОК“-а елаборира идеју. Тим поводом, на састанку у „ЗРЕПОК“-у су се 
окупили и представници града на челу са градоначелником Иваном Бошњаком и 
највиши представници факултета „Михајло Пупин“ на челу са деканом, 
професором др. Миланом Павловићем. 

новембар ОДРЖАНА ДЕВЕТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2012. 
ГОДИНИ 

Најважније теме: тајно изјашњавање чланова о пријему новог члана и пријатеља, 
сви предложени кандидати су једногласно прихваћени, донета одлука да се 
следеће године годишњи коктел који „ЗРЕПОК“ сваке године организује у поводу 
почетка рада и свечаног отварања канцеларије одржи у понедељак 21. јануара, 
одржан састанак са постојећим ПРИЈАТЕЉИМА Удружења и разматрана 
Иницијатива да се у Зрењанину оснује факултет луткарске уметности. 

ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА, 
КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА РАЗВОЈ НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ОПШТИНА И 
ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПШТИНА ЧОКА, ЖИТИШТЕ И ПЛАНДИШТЕ  

У Градској кући одржан је радни састанак испред Канцеларије за развој 
недовољно развијених општина.  Састанак је организовао Градоначелника мр 
Иван Бошњак, а састанку су присуствовали представници општина Чока, 
Житиште, Пландиште, Канцеларије за развој недовољно развијених општина, 
Мирјана Баста Бакош, директорка Пореске управе - филијале у Зрењанину, 
представник ЈП „Пошта Србије“ директор Радне јединице у Зрењанину, Тибор 
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Хесењи и представници „Зрењанинског пословног круга“ Драган Видаковић и 
Горан Ковачевић. 

ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСЕДНИКОМ УНИЈЕ ПОСЛОДАВАЦА 
ВОЈВОДИНЕ, ПРЕДСЕДНИКОМ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ И 
ДИРЕКТОРОМ ПОКРАЈИНСКЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШАЉАВАЊЕ 

У просторијама Удружења Председник „ЗРЕПОК“-а је одржао састанак са 
Председником УПВ Станком Крстином, Председником привредне коморе 
Војводине Ратком Филиповићем и директором Покрајинске службе за 
запошљавање Владимиром Срдићем и њиховим сарадницима. Драган 
Видаковић је све присутне упознао са радом и резултатима „ЗРЕПОК“-а, а потом 
су разговарали о могућностима заједничке сарадње. 

ОДРЖАН ТРЕЋИ САСТАНАК СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ И ГРАДСКИМ 
ЧЕЛНИЦИМА ПО ПИТАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „ЗРЕЊАНИНСКА СИВА 
КЊИГА“ 

У оквиру реализације пројекта „ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА“ и договорене 
динамике редовних састанака пословне заједнице Зрењанина и градских 
челника, одржан је трећи по реду састанак представника партнерских 
огранизација ангажованих на пројекту „Зрењанинска сива књига“ и носиоца 
највиших функција градских власти на челу са градоначелником мр Иваном 
Бошњаком. 

ПРИЛОГ „РТС“-А О „ЗРЕПОК“-ОВОЈ ИНИЦИЈАТИВИ У ЕМИСИЈИ 
„ПОТРОШАЧКИ САВЕТНИК“ 

Новинарска екипа „Потрошачког саветника“ снимила ја прилог у вези проблема 
слабог квалитета гаса који се испоручује корисницима у Зрењанину и региону 
Баната. 

Вудимир Јовановић, члан Извршног одбора „Зрењанинског пословног круга“ као 
иницијатор и најбољи познавалац ове проблематике разговарао је са новинаром 
Ненадом Бумбићем на ову тему и објаснио му да је „ЗРЕПОК“ покренуо ову 
Иницијативу због лошег квалитета гаса и цене која не одговара том квалитету.  

СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА УСВОЈИЛА ИНИЦИЈАТИВУ „ЗРЕПОК“-А И 
ЗАКЉУЧКОМ ПОДРЖАЛА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА СЛАБОГ КВАЛИТЕТА 
ГАСА 

Овим је испуњен део активности у оквиру пројекта „Зрењанинске сиве књиге“ 
којим се настоје препознати проблеми са којима се суочавају предузетници, 
привредници али и сви становници града Зрењанина и региона Средњебанатског 
округа, али и понудити и конкретна решења. Ово је посебно значајно из разлога 
што је по први пут нека иницијатива која је потекла од „ЗРЕПОК“-а једногласно 
прихваћена на највишем органу власти у нашој средини. Тиме је иницијатива 
добила на много већем значају и шансе да се позитивно реши су значајно 
порасле.  

децембар ОДРЖАНА ДЕСЕТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2012. 
ГОДИНИ 
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Хесењи и представници „Зрењанинског пословног круга“ Драган Видаковић и 
Горан Ковачевић. 
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ДИРЕКТОРОМ ПОКРАЈИНСКЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШАЉАВАЊЕ 

У просторијама Удружења Председник „ЗРЕПОК“-а је одржао састанак са 
Председником УПВ Станком Крстином, Председником привредне коморе 
Војводине Ратком Филиповићем и директором Покрајинске службе за 
запошљавање Владимиром Срдићем и њиховим сарадницима. Драган 
Видаковић је све присутне упознао са радом и резултатима „ЗРЕПОК“-а, а потом 
су разговарали о могућностима заједничке сарадње. 

ОДРЖАН ТРЕЋИ САСТАНАК СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ И ГРАДСКИМ 
ЧЕЛНИЦИМА ПО ПИТАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „ЗРЕЊАНИНСКА СИВА 
КЊИГА“ 

У оквиру реализације пројекта „ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА“ и договорене 
динамике редовних састанака пословне заједнице Зрењанина и градских 
челника, одржан је трећи по реду састанак представника партнерских 
огранизација ангажованих на пројекту „Зрењанинска сива књига“ и носиоца 
највиших функција градских власти на челу са градоначелником мр Иваном 
Бошњаком. 

ПРИЛОГ „РТС“-А О „ЗРЕПОК“-ОВОЈ ИНИЦИЈАТИВИ У ЕМИСИЈИ 
„ПОТРОШАЧКИ САВЕТНИК“ 

Новинарска екипа „Потрошачког саветника“ снимила ја прилог у вези проблема 
слабог квалитета гаса који се испоручује корисницима у Зрењанину и региону 
Баната. 

Вудимир Јовановић, члан Извршног одбора „Зрењанинског пословног круга“ као 
иницијатор и најбољи познавалац ове проблематике разговарао је са новинаром 
Ненадом Бумбићем на ову тему и објаснио му да је „ЗРЕПОК“ покренуо ову 
Иницијативу због лошег квалитета гаса и цене која не одговара том квалитету.  

СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА УСВОЈИЛА ИНИЦИЈАТИВУ „ЗРЕПОК“-А И 
ЗАКЉУЧКОМ ПОДРЖАЛА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА СЛАБОГ КВАЛИТЕТА 
ГАСА 

Овим је испуњен део активности у оквиру пројекта „Зрењанинске сиве књиге“ 
којим се настоје препознати проблеми са којима се суочавају предузетници, 
привредници али и сви становници града Зрењанина и региона Средњебанатског 
округа, али и понудити и конкретна решења. Ово је посебно значајно из разлога 
што је по први пут нека иницијатива која је потекла од „ЗРЕПОК“-а једногласно 
прихваћена на највишем органу власти у нашој средини. Тиме је иницијатива 
добила на много већем значају и шансе да се позитивно реши су значајно 
порасле.  

децембар ОДРЖАНА ДЕСЕТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2012. 
ГОДИНИ 
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У уторак 4. децембра у Каштел Ечки одржана је десета по реду редовна седница 
скупштине Удружења у 2012. години а најважније теме су биле: званичан пријем 
новог члана ЗРЕПОК-а: г-дина Војина Обрадовића и његове фирме „ТОЧАК 
АУТО“ и пријатеља Удружења Владимира Грубанова и Дмитра Мајсторовића, 
Усвојен годишњи медијски извештај израђен од стране стручног консултанта, 
Усвојен годишњи извештај председника о раду „ЗРЕПОК"-а и оцењено да су 
резултати које је удружење  остварило у 2012 години више него задовољавајући, 
Обављено тајно изјашњавање чланова ЗРЕПОК-а о раду  председника и чланова 
ИО. Актуелно руководство је оцењено са високим оценама, Усвојена 
информација у вези организивања Промоције Развоја Јавно приватног 
партнерства у сарадњи са НАЛЕД-ом, УПС-Послодавци Зрењанина и Градском 
управом. 
 

„ЗРЕПОК“ У САРАДЊИ СА „НАЛЕД“-ОМ ОРГАНИЗОВАО ПРОМОЦИЈУ 
РАЗВОЈА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У СРБИЈИ И КОНКРЕТНИХ 
МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ 
 
У четвртак 20.12.2012. године, са почетком од 10 часова у Конгресној сали 
Хотела „Војводина“ одржана је Промоција Развоја Јавно-приватног партнерства у 
Србији и конкретних могућности примене у Средњобанатском округу. 
Организатори скупа били су „Зрењанински пословни круг – 
ЗРЕПОК“, „Национална алијанса за локални економски развој – НАЛЕД“ уз 
подршку Уније послодаваца Србије - Послодавци Зрењанина и под 
покровитељством Града Зрењанина. Циљ трибине био је Упознавање носиоца 
јавних функција локалних самоуправа, привредника и заинтересоване јавности 
Средњебанатског округа са специфичностима и карактеристикама овог модела 
улагања у домену инфраструктуре, комуналних услуга и ресурса и обновљивих 
извора енергије. 

ОДРЖАН ЧЕТВРТИ САСТАНАК СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ И ГРАДСКИМ 
ЧЕЛНИЦИМА ПО ПИТАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „ЗРЕЊАНИНСКА СИВА 
КЊИГА“ 

У петак 28.12.2012. године у сали Градског већа, одржан је четврти по реду 
састанак радне групе на изради „ЗРЕЊАНИНСКЕ СИВЕ КЊИГЕ“ са 
Градоначелником и његовим сарадницима, а најважније теме састанка су биле:  
Информисање о предузетим активностима у вези решавања проблема слабог 
квалитета  гаса који се испоручује корисницима у Зрењанину и Региону Баната; 
Презентовање проблема у обављању такси делатности у граду Зрењанину и 
начина за њихово превазилажење; Презентовање Иницијативе за решавање 
проблема лоше регулисаности друмског саобраћаја на раскрсницама у граду 
Зрењанину; Презентовање Иницијативе за ревизију рада штампарије и продајног 
одељења Градске библиотеке. И овај састанак је протекао у радној атмосфери и 
духу међусобног уважавања и разумевања.  
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ПЛАН АКТИВНОСТИ У НАРЕДНОЈ ГОДИНИ 
. 
 Активности „ЗРЕПОК“-а ће се и у наредној години одвијати у оквиру четири дефинисане 
области  деловања: 
 

I Праћење рада локалне самоуправе и процеса доношења одлука и прописа у 
надлежности локалне управе и то од њиховог настајања до реализације у пракси; 

II Реализација сопствених и подршка другим пројектима и активностима који 
директно доприносе остварењу основне визије „ЗРЕПОК“-а; 

III Успостављање партнерских односа са другим сличним организацијама како би се 
у синергији деловања постигао већи ефекат у остварењу сопствених циљева; 

IV Сталан рад на унапређењу властите успешности путем размене информација и 
искустава између оснивача „ЗРЕПОК“-а и проналажење начина за поспешивање 
међусобне пословне сарадње  

 
Мишљења сам и да и у наредној години треба наставити са пројектом „ЗРЕЊАНИНСКА СИВА 

КЊИГА“. Уверен сам да се реализацијом овог пројекта даје најбољи и директан допринос напретку и 
развоју града Зрењанина и региона средњебанатског округа и да овај пројекат представља одличан 
„алат“ за остварење наших зацртаних циљева и интереса. 

Осим тога, сматрам да треба наставити и са пројектом сарадње са ТФ „Михајло Пупин“ и 
акцијом „ДА СЕ ЛАКШЕ ДИШЕ“ којој треба дати нови импулс како би у потпуности имала смисла. 
  
 У Зрењанину, 21. јануара 2013. године 

 
Драган Видаковић, председник „ЗРЕПОК“-а 
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Чланови ЗРЕПОК-а са новим пријатељима на коктелу, Иреном Тот и Бранком Вујовићем 

 
                 
  
               
                             

 

 
 
 
 
 
 

Драган Видаковић, председник ЗРЕПОК-а уручује 
сертификат о обављеној стручној пракси 

првопласираној Јовани Пећанац 

Војин Обрадовић потписује приступницу за 
„Зрењанински пословни круг - ЗРЕПОК“ 

Представници факултета и чланови ЗРЕПОК-а са     
студентима који су учествовали у  пројекту     

„Летња стручна пракса“ 

                        

Чланови ЗРЕПОК-а у посети компанији „ББ“ 
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Представници „Предшколске установе“ и члан 
ЗРЕПОК-а ,Стева Кочалка са децом на новом 

травњаку у атријуму вртића Бамби 

Стева Кочалка, члан „ЗРЕПОК“-а је у оквиру 
пројекта „Да се лакше дише“ посадио садницу 
Гвозденог дрвета у парку вртића Бамби 

 

ЗРЕПОК у сарадњи са НАЛЕД-ом оргнизовао  Промоцију  Развоја Јавно-приватног партнерства у 
Србији и конкретних могућности примене у Средњобанатском округу 

Чланови ЗРЕПОК-а у посети БЕОХЕМИЈИ 

  
Представници „Предшколске установе“ и члан
ЗРЕПОК-ЗРЕПОК-ЗРЕПОК а-а-  ,Стева Кочалка са децом на новом

травњаку у атријуму вртића Бамби

Стева Кочалка, члан „члан „члан ЗРЕПОК“-а“-а“- је у оквиру
пројекта „Да „Да „ се лакше дише“ посадио садницу
Гвозденог дрвета у парку вртића Бамби


