ЈАВНИ ИЗВЕШТАЈ И ОЦЕНА РАДА И РЕЗУЛТАТА „ЗРЕПОК“-А У 2015. ГОДИНИ
Након пуних шест година од оснивања „ЗРЕПОК“-а, 7 од 9 оснивача „ЗРЕПОК“-а
су и даље чланови, двојице више нема, а један од њих, нажалост, није више ни жив.
„ЗРЕПОК“ и даље живи, а његови оснивачи имају пуно разлога да буду поносни због те
чињенице, а још више због тога што идеја (која их је руководила приликом оснивања) о
окупљању најуспешнијих пословних људи са нашег простора и њиховом удруженом,
саборном ангажману на заједничком бољитку ни данас није превазиђена.
Само оснивање „ЗРЕПОК“-а је доказало да су иницијатори успели у својој
намери и да су тиме јасно показали да су (не само) у потпуности били свесни своје
одговорности према средини у којој живе и раде, већ и да су били способни да
дефинишу визију која их окупља, као и да су показали спремност да поднесу властиту
жртву за остварење заједничке визије. Овим својим гестом су показали и да њихов
успех није случајан, а да је избор оснивача био примерен идеји окупљања. Успех је још
већи ако се зна да је већина сличних организација и удружења распадала се и пре него
што је стигла да региструје своју делатност.
Чињеница да је, након шест година, 7 од 9 оснивача и даље на окупу је вредна
пажње и одраз успеха организације. Укључивање Борислава Умићевића и његове
фирме „УМ-ИНГ“ (за пример у сваком смислу) у „ЗРЕПОК“ је највеће постигнуће
„ЗРЕПОК“-а у 2015 години и једно од значајнијих од оснивања.
И 2015. година је почела организовањем свечаног коктела у хотелу „Војводина“
који је 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. И овај коктел је био добро посећен и присуствовали
су му сви најзначајнији представници локалне самоуправе, а поред њих позиву
„ЗРЕПОК“-а су се одазвали и друге јавне личности, званични представници градске
управе, јавних предузећа, представници медија, као и пословних и невладиних
организација са којима „ЗРЕПОК“ сарађује.
На коктелу је додељена и повеља пријатељства Милутину Мићићу, академском
сликару, вајару и књижевнику. На овај начин се Мићић придружио претходним
добитницима овог својеврсног признања „ЗРЕПОК“-а, нашим суграђанима, успешним и
угледним личностима оствареним у професијама које обављају и уваженим у средини
у којој живе и раде, а који у потпуности прихватају и осећају визију и мисију „ЗРЕПОК“-а
као своју: Војиславу Табачком, Ирени Тот, Бранку Вујовићу, Божидару Воргићу, Дмитру
Мајсторовићу, Владимиру Грубанову и Радивоју Шајтинцу.
Коктел на почетку 2015 године је био и прилика да се Драган Видаковић,
председник „ЗРЕПОК“-а осврне на протеклих 5 година и том приликом је нагласио:
„Нашим ангажманом у ових 5 година смо показали да смо способни да
превазиђемо сопствене слабости и тиме допринесемо и себи и заједници у којој
живимо и послујемо. За нас је најважније то што смо у нашој јавности препознати
као конструктивна организација успешних и одговорних пословних људи који настоје
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да активно доприносе превазилажењу проблема који се јављају у животу нашег
града и читавог региона у чијем је седишту, као и њиховом развоју.“
На крају, председник је пренео и заједничку поруку свих чланова „ЗРЕПОК“-а
целокупној нашој локалној јавности:
„Ово је и прилика да пренесем поруку свих чланова „ЗРЕПОК“-а да је дошло
време да сви морамо бити много озбиљнији и свеснији ситуације у којој се налази
цело наше друштво и да морамо бити крајње одговорни како би свако у складу са
својим могућностима дао свој допринос у стварању бољег друштва.“
„ЗРЕПОК“ је у складу са изнетим наставио да се понаша и делује и озбиљно и
одговорно, па је пету годину заредом наставио са реализацијом своје акције „ДА СЕ
ЛАКШЕ ДИШЕ“ коју је покренуо 2010. године и у оквиру које је и ове године обезбедио
средства у износу од 200 хиљада динара за набавку нових садница дрвећа. Промоција
је одржана у општини Нова Црња која се досад показала као најагилнији партнер
„ЗРЕПОК“-а у успешном промовисању идеје о значају подизања нових засада дрвећа у
региону Баната који представља најнепошумљенији део наше земље.
У 2015. години је настављена претходних година установљена пракса
одржавања радних доручака са представницима медија у циљу што бољег
информисања наше јавности о ставовима и размишљањима чланова „ЗРЕПОК“-а, али
и због потребе да се у мање формалној атмосфери чује глас представника јавности и
њихова размишљања по битним питањима која се тичу Зрењанина. Тако је крајем
априла одржан четврти по реду, а крајем октобра пети по реду сусрет са новинарима.
По великом одзиву посланика јавне речи очито је да је ова форма размене
информација, мишљења и ставова веома добро прихваћена и да даје резултате у
погледу усмеравања пажње јавности на битне теме које тангирају нашу заједницу и
гласнијег захтевања решавања проблема од стране надлежних институција и
најодговорнијих појединаца.
Вероватно најзначајнији пројекат који је „ЗРЕПОК“ покренуо већ у првој години
свог ангажмана, јесте сарадња са факултетом „Михајло Пупин“ у оквиру којег се из
године у годину све успешније развија „Летња стручна пракса“. У 2015. години је
реализована пета по реду, до сада најуспешнија. И ове године је 20 најамбициознијих
и највреднијих студената нашег јединог факултета у Зрењанину, имало прилике да у
фирмама „ЗРЕПОК“-а али и у другим фирмама из Уније послодаваца Зрењанина
стекне практична искуства којим су обогатили стечено знање на факултету али и којим
су се значајно приближили ономе што их чека по завршетку студија – тражењу посла.
Још једном се показало да Зрењанин има квалитетне младе кадре да реализују и
сложене задатке које су пред њих постављали ментори у фирмама у којима су
обављали праксу. Посебно је вредно истаћи да су ове године двоје студената са
праксе и пре самог њеног завршетка добили посао управо у фирмама у којима су
обављали праксу и у којима су успешно реализовали пројектне задатке. Потврда
досадашњег успеха у овом пројекту је и то што је град Зрењанин одлучио да настави
са подршком овом пројекту издвајањем 600 хиљада динара из буџета намењених
студентима који успешно одбране своје пројектне задатке. „ЗРЕПОК“ нема дилеме да
са овом праксом треба наставити и у следећим годинама као и да ће и на даље
стипендирати најбоље студенте и помагати им у запошљавању.
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13. октобра 2015. године, у Барокној сали Градске куће у Зрењанину, одржан је
први економски форум на тему „Услови инвестирања, могућности заједничке
производње и пласмана робе на тржиште“ у организацији Средњобанатског управног
округа и Генералног конзулата Србије у Темишвару уз покровитељство „Зрењанинског
пословног круга“. Учесници овог привредног скупа били су високи представници Владе
Републике Србије, Генералног конзулата Србије у Румунији, Привредне коморе Србије,
Средњобанатског управног округа, Града Зрењанина, чланови „ЗРЕПОК-а“ као и бројни
привредници из наше земље и Румуније, чланице Европског пословног клуба који
окупља значајне немачке, француске, италијанске, шпанске и румунске компаније.
Препознајући и уважавајући напоре као и циљеве организатора који се у потпуности
поклапају са циљевима ЗРЕПОК-а и остварењу његове визије да Зрењанин и регион
Средњег Баната буду препознати као једни од најуспешнијих и најпожељних за живот,
рад и пословање у нашој земљи ЗРЕПОК је са задовољством прихватио
покровитељство овог форума и тиме само још једном потврдио свој доследан став да
ће активно подржавати све оно што доприноси стварању услова за развој привреде и
предузетништва, привлачењу нових инвестиција, отварању нових радних места и
послова и бољем животу наших суграђана.
Вредно пажње у 2015 години је и то што је и у овој години „ЗРЕПОК“ стекао још
једног пријатеља и значајног партнера у борби за стварање бољег пословног
амбијента у нашој земљи. Чланови „Зрењанинског пословног круга - ЗРЕПОК“ угостили
су у септембру месецу чланове пословног удружења „Градац 97“ из Чачка, а узвратна
посета је уприличена 11. децембра када је делегација „ЗРЕПОК“-а била угошћена у
Чачку на традиционалном коктелу који на крају сваке године организује ово
најугледније пословно удружење Чачка и региона чији је Чачак центар. Циљ ових
сусрета је био међусобно боље упознавање и иницирање будуће сарадње чланова
пословних удружења, као и размена искустава у вези сарадње привреде и локалне
самоуправе у Зрењанину и Чачку.
2015. година ће остати упамћена и по упорном али и безуспешном настојању да
се градске власти Зрењанина и њен Градоначелник увере да би оснивање
компетентног и функционалног пословног савета значајно допринело побољшању
комуникације између света привређивања и градских власти, али и изградњи доброг
алата за још успешнији рад на стварању доброг пословног окружења у нашем граду и
региону. У ту сврху је „Национална алијанса за локални економски развој у Србији –
НАЛЕД“ заједно са градом Зрењанином и уз учешће „ЗРЕПОК“-а одржала панел
дискусију на тему „Пословни амбијент на локалу – Улога и значај пословног савета“.
Акценат је био на унапређењу пословног амбијента на локалу и представљању добрих
примера из праксе. Скупу су поред Градоначелника Чедомира Јањића и његовог
помоћника Душка Радишића, присуствовали привредници и предузетници као и
представници пословних асоцијација у Зрењанину, Националне службе за
запошљавање, и представници других општина из Баната. На скупу је дато и обећање
од стране градских челника да ће се убрзано приступити формирању пословног савета
али то није учињено ни до краја 2015. године. „ЗРЕПОК“ то сматра и властитим
неуспехом али и пре свега неразумевањем носиоца најодговорнијих функција у
Зрењанину улоге и значаја постојања и доброг функционисања пословних савета за
развој локалних заједница.
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Свакако веома значајан и осетљив моменат и догађај за сваку организацију па и
удружење јесте смена њених руководећих људи. 1. Децембра 2015. године, тачно на
дан када је пре шест година и основан „ЗРЕПОК“, у „Каштел Ечки“ је на редовној
годишњој скупштини изабран нови председник и Извршни одбор. Након цела три
успешно одрађена мандата председника, Драган Видаковић је уступио место Стеви
Кочалки који је изабран на основу већинске воље чланова „ЗРЕПОК“-а изражене
тајним изјашњавањем. За чланове Извршног одбора изабрани су Будимир Јовановић и
Драгољуб Бјелоглав, а за трећег члана по одлуци скупштине, аутоматски и без избора
се бира председник којем је истекао мандат, тако да је ово место припало
досадашњем председнику Драгану Видаковићу.
Избором новог председника и
чланова Извршног одбора „ЗРЕПОК“ је на најбољи начин доказао да га карактеришу
основна начела демократије у погледу права избора, и принципа замењивости и
смењивости. Овом одлуком, Скупштина „ЗРЕПОК“-а је желела да покаже и јединство
чланства и континуитет у деловању без обзира ко води и представља организацију.
Круна запаженог и успешног рада како у 2015. години тако и у протеклих шест
година је и вредно признање „Капетан Миша Анастасијевић“ које је „ЗРЕПОК“-у стигло
крајем године. 15. децембра 2015. године, у Народном позоришту „Тоша Јовановић“ у
Зрењанину, председнику Стеви Кочалки је уручена ова награда и то у категорији „За
јачање и развој просперитета“. „ЗРЕПОК“ је од стране предлагача награде оцењен као
асоцијација угледних привредника, која својим активностима тежи ка усмеравању
Зрењанина и Региона на пут развоја и просперитета и која знатно унапређује
привредни амбијент у Зрењанину и региону Средњобанатског округа. Додела
признања „Капетан Миша Анастасијевић“ својеврсно је оцењивање и вредновање
предузетничког стваралаштва и организује се у оквиру пројекта „Пут ка врху“, који је
настао пре 15 година, са основном идејом афирмације привредног и друштвеног
стваралаштва Србије.
Детаљан преглед свих значајнијих активности и дешавања у 2015. години је
приказан у табели која следи:
КОМПЛЕТНА ХРОНОЛОГИЈА БИТНИХ ДЕШАВАЊА У ТОКУ 2015. ГОДИНЕ:
Време:
ОПИС ДЕШАВАЊА:
јануар
ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
„ЗРЕПОК“-А у 2014. 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 ПЕТЕ ГОДИНЕ РАДА „ЗРЕПОК“А
19. Јануара 2015. године у малој сали Хотела Војводина, „ЗРЕПОК“ је
приредио коктел поводом пет година постојања и рада Удружења. У
формалном делу свечаности представљен је Милутин Мићић, нови
Пријатељ Удружења, сумирани су резултати рада у 2014.-ој години,
представљени планови за 2015-у.
„ЗРЕПОК“ ПОТПИСАО ПОВЕЉУ О САРАДЊИ
У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНОГ ПАРТНЕРСТВА
Повеља о сарадњи између Канцеларије савета за запошљавање Града
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Зрењанина и десет институција, организација, асоцијација или удружења,
у области унапређивања и афирмације социјалног партнерства,
подстицања запошљавања и смањивања стопе незапослених, међу
којима је и удружење „ЗРЕПОК“ потписана је у Градској кући.

фебруар

март

април

ЧЛАНОВИ „ЗРЕПОК“-А И У 2014. ГОДИНИ МЕЂУ ДОБИТНИЦИМА
ПРИЗНАЊА „ЛИЧНОСТ ГОДИНЕ“
У понедељак, 26. Јануара 2015. Године, у изложбеном салону Историјског
архива у Зрењанину су свечано уручена Признања „Личност године“ по
избору читалаца листа "Зрењанин", у седам категорија. Међу лауретима
су и Горан Ковачевић, Војислав Мркшић и Стева Кочалка, чланови
„Зрењанинског пословног круга“ у области привреде и пољопривреде.
ОДРЖАНА ПРВА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
„ЗРЕПОК“-А У 2015. ГОДИНИ
Најважније теме: Донета одлука да се акција „Да се лакше дише“
реализује и у 2015 години.
ОДРЖАНА ДРУГА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
„ЗРЕПОК“-А У 2015. ГОДИНИ
Најважније теме: Усвојена информација у вези спровођења акције „Да се
лакше дише“. Донета одлука да се новац за реализацију ове еколошке
акције на територији града Зрењанина преусмери на реализацију пројекта
„Наша прича“, у оквиру којег ће се уређивати двориште Дневног центра у
Зрењанину;
ПО ШЕСТИ ПУТ „ЗРЕПОК“ ОРГАНИЗОВАО АКЦИЈУ
„ДА СЕ ЛАКШЕ ДИШЕ“
Поводом Светског дана шума, 21.марта, а у склопу реализације акције
„ДА СЕ ЛАКШЕ ДИШЕ 2015“, Драган Видаковић, Председник „ЗРЕПОК“-а,
уручио је Пери Миланкову, Председнику општине Нова Црња, саднице
дрвећа и жбуња, која су донација Удружења намењена тој општини.У
оквиру ове акције удружење је у виду донације доделио саднице дрвећа
општинама Сечањ, Нови Бечеј, Нова Црња и Житиште, сходно њиховим
потребама и жељама у укупном износу од 120.000,00 динара.
ОДРЖАНА ТРЕЋА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
„ЗРЕПОК“-А У 2015. ГОДИНИ
Најважнија теме: Организовати заједнички састанак са Градоначелником
Зрењанина и његовим сарадницима на тему: „Сарадња пословне
заједнице и градских власти у Зрењанину“; Донета одлука да се
организује четврти радни доручак са новинарима.
ОДРЖАН ЧЕТВРТИ РАДНИ ДОРУЧАК СА НОВИНАРИМА
У уторак, 28.04.2015. године, у Пословном-трговинском центру
Ренесанса, чланови „ЗРЕПОК“-а одржали су четврти по реду радни
доручак са представницима медија. Присутни чланови Удружења: Драган
Видаковић, Будимир Јовановић, Војислав Мркшић, Драгољуб Бјелоглав,
Војин Обрадовић и Стева Кочалка су разговарали са новинарима о
најзначајнијим темама и дешавањима у Зрењанину.
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мај

јуни

ОДРЖАНА ЧЕТВРТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
„ЗРЕПОК“-А У 2015. ГОДИНИ
Најважније: Позитивно оцењен одржан радни доручак са новинарима.
Договорено да је потребно организовати панел дискусије на конкретне
теме;
Договорено да се до 15. Јуна организује панел дискусија на тему: Значај и
улога пословног савета у функционисању локалне управе у сарадњи са
НАЛЕД-ом, градом Зрењанином и пословним асоцијацијама у граду;
Усвојена информација о новом циклусу пројекта „Летња стручна пракса
2015“;
Усвојена информација о укључивању НАЛЕД-а у процес формирања
Пословног савета у Зрењанину;
Закључено да треба
испитати могућност заједничке набавке
канцеларијског материјала за чланове „ЗРЕПОК“-а и УПС-Послодавци
Зрењанина;
ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА „ЛЕТЊУ СТРУЧНУ ПРАКСУ 2015“
ОДРЖАНА ПЕТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
„ЗРЕПОК“-А У 2015. ГОДИНИ
Најважније: Усвојена информација о организацији панел дискусије на
тему формирања пословног савета у Зрењанину;
Усаглашен став „ЗРЕПОК“-а и „УПС-Послодавци Зрењанина“ у вези са
формирањем Пословног савета у Зрењанину;
ЗРЕПОК УЧЕСТВОВАО У ПАНЕЛ ДИСКУСИЈИ – УЛОГА И ЗНАЧАЈ
ПОСЛОВНИХ САВЕТА У РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
У организацији Града Зрењанина и Националне алијансе за локални
економски развој у Градској кући одржана је панел дискусија на тему
2Пословни амбијент на локалу – Улога и значај пословног савета“.
Акценат је био на унапређењу пословног амбијента на локалу и
представљању добрих примера из праксе. Скупу су поред
Градоначелника Чедомира Јањића и његовог помоћника Душка
Радишића, присуствовали привредници и предузетници као и
представници пословних асоцијација у Граду, Националне службе за
запошљавање, и представници других општина из Баната.

јули

„ЗРЕПОК“ ПАРТНЕР „УПС-ПОСЛОДАВЦИ ЗРЕЊАНИНА“ У
ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ СКУПА У ЗРЕЊАНИНУ
У четвртак, 18. јуна 2015. године, у хотелу "Војводина" у Зрењанину
одржан је заједнички скуп "Уније послодаваца Србије - послодавци
Зрењанина" и "Societe Generale Banke Srbija", уз учешће "Зрењанинског
пословног круга - ЗРЕПОК" и Града Зрењанина, као и других
представника локалне привреде. Присутнима на овом скупу су се
обратили испред „ЗРЕПОК“-а Драган Видаковић, Председник и Изабела
Киш, секретар Удружења
ОДРЖАНА ШЕСТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
„ЗРЕПОК“-а У 2015. ГОДИНИ
Најважније теме: Усвојена информација о току активности у вези са
прикупљањем понуда за праћење возила за фирме Удружења; Донета
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одлука о прикупљању понуда за обједињену набавку канцеларијског
материјала за фирме „ЗРЕПОК“-а; Усвојена информација о предлогу
пројекта за Норвешку амбасаду; Једногласно прихваћен Борислав
Умићевић за новог члана Удружења
"ЗРЕПОК"-У ПРИСТУПИО НОВИ ЧЛАН, ЗРЕЊАНИНСКА ФИРМА
„УМ-ИНГ“ И ЊЕН ОСНИВАЧ Г-ДИН БОРИСЛАВ УМИЋЕВИЋ
Дана 14.07.2015. године, господин Борислав Умићевић, оснивач фирме
„УМ - ИНГ“ Зрењанин, свечаним потписивањем приступнице у
просторијама удружења, постао је нови члан „ЗРЕПОК“-а.
септембар
ОДРЖАНА СЕДМА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
„ЗРЕПОК“-а У 2015. ГОДИНИ
Најважније теме: Организовати састанак са члановима пословног
удружења „Градац 97“ из Чачка; Усвојена информација о реализованим
активностима у вези са уговорањем услуге за праћење возила; Договорен
план активности у вези са заједничком набавком канцеларијског
материјала;

октобар

ЧЛАНОВИ ПОСЛОВНОГ УДРУЖЕЊА „ГРАДАЦ 97“ ИЗ ЧАЧКА
ПОСЕТИЛИ „ЗРЕПОК“
У уторак, 08.09.2015. године, чланови „Зрењанинског пословног круга ЗРЕПОК“ угостили су чланове ПУ „Градац 97“ из Чачка. Циљ овог
пословног сусрета био је међусобно упознавање и иницирање будуће
сарадње чланова пословних удружења, као и размена искустава у вези
сарадње привреде и локалне самоуправе у Зрењанину и Чачку.
ОДРЖАНА ОСМА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
„ЗРЕПОК“-а У 2015. ГОДИНИ
Најважније теме: Донета одлука да се прихватају понуде фирми „ОНИКС“
и „МИС КОМЕРЦ“ као ексклузивних снабдевача фирми чланица
„ЗРЕПОК“-а папирном галантеријом и другим канцеларијским
материјалом и прибором;
Донета одлука да се усваја Захтев Војина Обрадовића о замрзавању
његовог статуса у Удружењу; Донета одлука да се наредни радни доручак
са представницима медија организује 27. октобра у ресторану Ренесанса;
Донета одлука да „ЗРЕПОК“ буде покровитељ „Економског форума –
Зрењанин 2015“ који ће се одржати 13.10.2015. године; Усвојен предлог
да се у оквиру друге фазе акције „Да се лакше дише“ подигне воћњак у
оквиру Школе „9. Мај“; Усвојен предлог у вези измене концепта акције „Да
се лакше дише“ од 2016. године;
„ЗРЕПОК“ ПОКРОВИТЕЉ ПРВОГ ЕКОНОМСКОГ ФОРУМА
У ЗРЕЊАНИНУ
У уторак, 13. октобра 2015. године, у Барокној сали Градске куће у
Зрењанину, одржан је први економски форум на тему „Услови
инвестирања, могућности заједничке производње и пласмана робе на
тржиште“ у организацији Средњобанатског управног округа и Генералног
конзулата Србије у Темишвару уз покровитељство „Зрењанинског
пословног круга“. Учесници овог привредног скупа били су високи
представници Владе Републике Србије, Генералног конзулата Србије у
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Румунији, Привредне коморе Србије, Средњобанатског управног округа,
Града Зрењанина, чланови „ЗРЕПОК-а“ као и бројни привредници из
наше земље и Румуније, чланице Европског пословног клуба који окупља
значајне немачке, француске, италијанске, шпанске и румунске
компаније.
ФИНАЛЕ „ЛЕТЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 2015“ И
ИЗБОР НАЈБОЉИХ РАДОВА И СТУДЕНТА
На Техничком Факултету „Михајло Пупин“ студенти пете генерације
„Летње стручне праксе“ презентовали су и бранили своје пројектне
задатке.
ПОТПИСАН УГОВОР О СТИПЕНДИРАЊУ НАЈБОЉЕГ СТУДЕНТА
„ЛЕТЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 2015“
Након завршене „Летње стручне праксе 2015“, оцене пројектних радова и
избора најбољег студента, у просторијама „Зрењанинског пословног
круга“ уприличено је свечано потписивање Уговора са новим
стипендистом Удружења, са Иваном Петров.

новембар

децембар

ОДРЖАН ПЕТИ РАДНИ ДОРУЧАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА МЕДИЈА
У Уторак 27. октобра 2015. године, у ресторану „Ренесанса“ одржан је
пети радни доручак са представницима медија. Драган Видаковић,
Председник Удружења отворио је скуп и поздравио присутне новинаре.
Испред „ЗРЕПОК“-а су поред Председника, на скупу били присутни и
чланови Извршног одбора: Будимир Јовановић, Драгољуб Бјелоглав и
Горан Ковачевић.
ОДРЖАНА ДЕВЕТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
„ЗРЕПОК“-А У 2015. ГОДИНИ
Најважније теме: Бранислав Грубачки и Дејан Молнар изабрани за нове
Пријатеље Удружења; Закључено да ће Драгољуб Бјелоглав бити
гостујући предавач на ТФ „Михајло Пупин“ на предмету Предузетништво;
Усвојена информација о оснивању Савета за развој града Зрењанина и
избору Драгољуба Бјелоглава за члана Савета од стране
Градоначелника;
ОДРЖАНА ДЕСЕТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
„ЗРЕПОК“-А У 2015. ГОДИНИ
Најважније теме: Скупштина „Зрењанинског пословног круга“ је донела
одлуку о избору новог председника с обзиром да је досадашњем
председнику Драгану Видаковићу истекао трећи мандат за редом. Избор
је обављен тајним изјашњавањем, а највећи број гласова добио је Стева
Кочалка. Уједно, изабрани су и чланови Извршног одбора Удружења :
Будимир Јовановић, Драгољуб Бјелоглав и Драган Видаковић, Усвојена
информација о реализацији друге фазе акције „Да се лакше дише“ и
подизању воћњака за дневни центар „Наша прича“;
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ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ
„АУТОМАТИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА УЗ
„HALCOM B2B РЕШЕЊЕ И Е-ФАКТУРЕ“
У четвртак, 10.12.2015. године у организацији „Зрењанинског пословног
круга“ и „УПС-Послодавци Зрењанина“ компанија „Halcom“ одржала је
стручно предавање под називом „Аутоматизација финансијског
пословања уз „Halcom B2B решење и е-фактуре“. Предавачи компаније
„Halcom“ су зрењанинским привредницима представили предности
напредног е-банкинг решења.
ДЕЛЕГАЦИЈА „ЗРЕПОК-А“ ПОСЕТИЛА
ЧАЧАНСКО ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ „ГРАДАЦ 97“
На позив пословног удружења „Градац 97“, дана 11. децембра 2015.
године организована је посета представника пословних организација
„ЗРЕПОК“ и „УПС-Послодавци Зрењанина“ колегама привредницима у
Чачку. Делегацију из Зрењанина чинили су: Стева Кочалка, нови
председник „Зрењанинског пословног круга“, поред њега су „ЗРЕПОК“
представљали и Драгољуб Бјелоглав члан ИО и Изабела Киш, секретар
Удружења. Испред „Уније послодаваца Србије – Послодавци Зрењанина“
присутан је био члан Управног одбора Драган Рељин.
НАГРАДА „КАПЕТАН МИША АНАСТАСИЈЕВИЋ“ ЗА „ЗРЕПОК“
У понедељак, 15. децембра 2015. године, у Народном позоришту „Тоша
Јовановић“ у Зрењанину, свечано су додељене награде „Капетан Миша
Анастасијевић“. „ЗРЕПОК“ као асоцијација угледних привредника, који
својим активностима тежи ка усмеравању Зрењанина и Региона на пут
развоја и просперитета и знатно унапређујете привредни амбијент у
Зрењанину и окружењу добитник је овог престижног признања - За јачање
и развој просперитета.
ДЕЛЕГАЦИЈА ОПШТИНЕ РОГАТИЦА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПОСЕТИЛА „ЗРЕПОК“
У уторак, 22. децембра 2015. године, „ЗРЕПОК“ је уприличио пријем за
представнике инситуција из општине Рогатица из Републике Српске.
Делегација „ЗРЕПОК“-а у саставу: Стева Кочалка, Будимир Јовановић,
Драган Видаковић и Горан Ковачевић се упознала са представницима
привредног и друштвеног живота општине Рогатица. На састанку је
разговарано о актуелним привредним кретањима у Босни и Херцеговини,
економским односима између две земље и о могућностима привредне
сарадње између два региона.
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ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ
„Зрењанински пословни круг“ наставиће у 2016. години да реализује активности из
следећих оквира:
•
•
•
•
•

Праћење рада локалне самоуправе и процеса доношења одлука и прописа
у надлежности локалне управе и то од њиховог настајања до реализације у
пракси;
Формирање функционалног пословног савета у Зрењанину;
Реализација сопствених и подршка другим пројектима и активностима који
директно доприносе остварењу основне визије „ЗРЕПОК“-а;
Успостављање партнерских односа са другим сличним организацијама како
би се у синергији деловања постигао већи ефекат у остварењу сопствених
циљева;
Сталан рад на унапређењу властите успешности путем размене
информација и искустава између оснивача „ЗРЕПОК“-а и проналажење
начина за поспешивање међусобне пословне сарадње

У 2016. години настављамо са реализацијом пројекта „Летње стручне праксе“ и
„ЗРЕПОК“ ће настојати да помаже студентима Техничког факултета „Михајло Пупин“ у
Зрењанину на разне начине у развоју њихове професионалне каријере.
У текућој години планира се реализација активности из области екологије и заштите
животне средине. Поред пројеката озелењевања слободних јавних површина,
бавићемо се информисањем и ширењем свести о значају рециклаже.
У будућем раду посебан фокус ставићемо на умрежавање са другим пословним
асоцијацијама како у земљи тако и у иностранству.
У Зрењанину, 19.01.2016. године
Стева Кочалка, председник „ЗРЕПОК“-а
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Драган Видаковић са Иваном Петров, новим стипендистом ЗРЕПОК-а

Борислав Умићевић, нови члан ЗРЕПОК-а са оснивачима Удружења. С лева на десно
- Будимир Јовановић, Драган Видаковић, Борислав Умићевић и Војислав Мркшић

Чланови ЗРЕПОК-а са Пријатељима Удружења на годишњем коктелу 2015. године
ЛЕВО:
Драган Видаковић (лево),
бивши председник
Удружења са новим
председником Стевом
Кочалком

ДЕСНО:
Акција
„Да се лакше дише“
у Новој Црњи

Учесници пројекта „Летња стручна пракса 2015“

