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ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУЋИМА „ЗРЕПОК“-А У 2017. ГОДИНИ

	 Након	пуних	осам	година	од	оснивања,	„Зрењанински	пословни	круг“	и	даље	је	
успешан	у	остваривању	статутарних	циљева!	Модел	функционисања	наше	пословне	
асоцијације,	 и	 у	 претходној	 години,	 био	 je	 промовисан	 као	 пример	добре	 праксе	 од	
стране	бројних	институција.
	 У	основи	рецепта	за	успех	„ЗРЕПОК“-а	 је	то	што	су	чланови:	активни,	спремни	
на	прихватање	обавеза	и	одговорности,	 склони	иницирању	и	подржавању	предлога	
других	 чланова.	 Околности	 у	 2017.	 години	 нису	 биле	 у	 корист	 деловања	 удружења	
грађана	(невладиних	организација).	Следствено	наведеном,	асоцијација	привредника	
неретко	је	представљала	непожељан	облик	организовања	чији	рад	и	утицај	би	требало	
минимизирати.	Упркос	свему,	наставили	смо	да	се	боримо	да	Зрењанин	буде	погодно	
место	за	живот!
	 2017.	годину	памтићемо	по	уласку	новог	члана	у	„ЗРЕПОК“.	Укључивање	Жељка	
Исакова	 и	 његове	 фирме	 „ISCO“	 је	 велико	 постигнуће	 и	 од	 изузетног	 је	 значаја	 за	
будући	рад	Удружења.	Нова	енергија	Жељка	Исакова	даће	неопходан	импулс	у	раду	
организације.	Сваки	избор	 је	прилика	за:	нови	почетак,	преиспитивање	свега	што	 је	
урађено	и	што	би	се	могло	радити	у	наредном	периоду.
У	 девету	 годину	 постојања	 „ЗРЕПОК“	 улази	 са	 једним	 новим	 пријатељем,	 Романом	
Бугаром,	оснивачем	Зрењанинске	филхармоније.	Тако	се	Роман	Бугар,	као	млад,	али	
надалеко	познат	професионални	уметник,	придружује	претходним	добитницима	овог	
својеврсног	 признања	 -	 нашим	 суграђанима	 који	 су	 остварени	 у	 професијама	 које	
обављају	и	уважени	у	средини	у	којој	живе	и	раде.	Притом,	у	потпуности	прихватају	
визију	и	мисију	„ЗРЕПОК“-а	као	своју.
		 У	 2017.	 години	 један	 од	 најзначајнијих	 резултата	 „ЗРЕПОК“-а	 је	формирање	 и	
успешно	реализована	прва	година	рада	„Зрењанинског	ИКТ	кластера“.	Поред	израђеног	
Стратешког	 документа,	 Акционог	 плана,	 одређивања	 визије	 и	 мисије	 Кластера,	
уз	подршку	ЗРЕПОК-а,	ова	организација	данас	има	све	услове	 за	рад	и	напредак	и	
ангажованог	стручњака	који	има	за	циљ	реализацију	активности	-	да	Зрењанин	за	пет	
година	буде	у	врху	ИТ	индустрије	у	Србији	са	одличним	условима	за	образовање	ИТ	
кадрова	и	пословање	ИТ	компанија.	Сматрамо	да	ове	активности	значајно	доприносе	
развоју	наше	средине,	конкретно	унапређењу	ИТ	сектора	у	Зрењанину	(што	повлачи	
свеукупан	развој	локалне	заједнице).
		 „ЗРЕПОК“-ову	 пажњу	 је,	 од	 прошлог	 децембра	 па	 до	 данас,	 у	 великој	 мери	
заокупио		Закон	о	привредној	комори.	Став	„ЗРЕПОК“-а	по	овом	питању	-	незадовољство	
обавезним	 чланством	 у	 Привредној	 комори	 као	 и	 усвојеним	Правилником	 о	 висини	
чланарине	 за	 свако	 привредно	 друштво	 -	 исказивали	 смо	 јавно	 током	 целе	 године.	
Саопштења,	изјаве	новинарима	као	и	учешће	на	конференцији	поводом	овог	питања	у	
Медија	центру	у	Београду,	израда	алтернативних	предлога	о	чланарини	у	Привредној	
комори,	која	би	била	правичнија	од	донетог	решења,	део	су	наших	активности	по	овом	
питању.	Чињеница	 је	да	смо	допрли	до	многих	привредника	у	Србији	и	изазвали	да	
њихова	реакција	на	овај	закон	буде	идентична	нашој.	Ситуација	по	овом	питању	је	и	
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даље	актуелна,	а	како	ће	се	даље	развијати	тек	ћемо	видети.	
	 У	 вези	 са	 сарадњом	 „ЗРЕПОК-а“	 и	 Уније	 послодаваца	 Србије	 –	 послодавци	
Зрењанина	у	2017.	години,	као	оснивачи	и	највећи	финансијери	ове	огранизације	имали	
смо	обавезу	да	се	суочимо	са	проблемима	у	раду	исте.	Избор	је	био	напустити	„Унију“,	
што	би	значило	и	њено	гашење,	или	покушати	спровести	реорганизацију.	Определили	
смо	се	 за	друго	решење	и	чини	се	да	 је	избор	био	добар!	Активности	 зрењанинске	
послодавачке	организације	у	току	јесени	оправдале	су	овакву	одлуку	и	стиче	се	утисак	
да	је	на	дуже	стазе	обезбеђен	живот	и	рад	ове	организације.
							Сарадња	са	медијима	је	пословично	добра.	Свако	помињање	„ЗРЕПОК“-а	било	је	у	
позитивном	контексту!	Отклонили	смо	све	недоумице	о	нашим	намерама,	а	што	се	на	
најбољи	начин	очитавало	током	крајње	отвореног	разговора	на	већ	традиционалном	
доручку	са	новинарима.	
	 „Летња	 стручна	 пракса“	 је	 један	 од	 најбољих	 пројеката	 „ЗРЕПОК“-а	 кроз	 који	
имамо	прилику	да	упознајемо	квалитетне	младе	људе.	Данас	на	пројекту	имамо	више	
партнера	(поред	носилаца:	Технички	факултет	„Михајло	Пупин“	и	„ЗРЕПОК“-а):	„Унија	
послодаваца	Србије	–	послодавци	Зрењанина“	и	Град	Зрењанин.	У	седмом	циклусу,	који	
је	реализован	у	2017.	години,	учествовало	је	18	студената.	Сви	су	успешно	одбранили	
пројектна	 решења	 и	 потписан	 је	 Уговор	 о	 стипендирању	 са	 Милошем	 Трошићем,	
победником	овогодишњег	циклуса	праксе.	
	 Активност	 „Да	 се	лакше	дише“	 има	 за	 циљ	повећање	пошумљености	региона	
и	едукацију	из	области	екологије.	У	2017.	 години	 је	 „ЗРЕПОК“,	по	основу	расписаног	
конкурса,	доделио	укупно	200,000.00	динара	за	пројекте	озелењавања	у	свим	општинама	
Средњобанатског	управног	округа.	
	 ЗРЕПОК	 остварује	 сарадњу	 са	 локалном	 самоуправом.	 Пре	 годину	 дана	
обрадовала	 нас	 је	 одлука	 Градоначелника	 о	формирању	Привредног	 савета,	 а	 коју	
смо	и	поздравили	на	прошлогодишњем	коктелу.	Позвани	смо	да	учествујемо	у	раду	
наведеног	 тела,	 одлaучили	 смо	 да	 нас	 у	 њему	 убудуће	 представља	 председник	
ЗРЕПОК-а.	Од	тада	до	данас	није	пристигао	ни	један	позив	за	састанак,	па	самим	тим	
није	уследило	ни	конституисање	Привредног	савета.	Када	ће	се	то	десити,	за	нас	је	још	
увек	непознаница.	
	 Веома	 осетљив	 моменат,	 велики	 изазов	 за	 једну	 организацију	 је	 замена	
руководећих	 људи.	 Једногласним	 избором	 новог	 руководства,	 почетком	 децембра	
месеца	2017.	године,	ЗРЕПОК	је	показао	да	је	озбиљна	организација	која	функционише	
по	 принципима	 демократије.	 На	 основу	 већинске	 воље	 чланова,	 изражене	 тајним	
гласањем,	 Стева	 Кочалка	 је	 након	 двогодишњег	 мандата	 уступио	 своје	 место	
Председника	Скупштине	Драгољубу	Бјелоглаву.	За	чланове	Извршног	одбора	изабрани	
су	Будимир	Јовановић,	Драган	Видаковић,	а	трећи	члан	по	Статуту,	аутоматски	и	без	
избора	је	председник	којем	је	истекао	мандат,	тако	да	је	ово	место	у	Извршном	одбору	
припало	Стеви	Кочалки.	

	 Детаљан	преглед	свих	најзначајнијих	активности	и	дешавања	у	2017.	години	 је	
приказан	у	табели	која	следи:	
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ОПИС ДЕШАВАЊА:

„ЗРЕЊАНИНСКИ ПОСЛОВНИ КРУГ“ ОБЕЛЕЖИО СЕДАМ ГОДИНА 
ПОСТОЈАЊА И РАДА

У	четвртак,	19.	 jануара	2017.	 године,	у	Хотелу	Војводина	уприличен	 је	
коктел	 поводом	 обележавања	 годишњице	 од	 отварања	 канцеларије	
и	 званичног	 почетка	 рада	 Удружења.	 Председник	 „ЗРЕПОК-а“	 Стева	
Кочалка	 је	 укратко	 информисао	 присутне	 госте	 о	 резултатима	 рада	
ЗРЕПОК-а	 у	 2016.	 години	 и	 изнео	 мишљење	 о	 дешавањима	 која	 су	
обележила	2016.	годину.	

ОДРЖАНА ПРВА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 
2017. ГОДИНИ

Најважније	 теме:	 Усвојена	 информација	 о	 успостављању	 сарадње	 са	
Удружењем	за	заштиту	уставности	и	законитости	са	циљем	заједничке	
борбе	 против	 обавезног	 чланства	 у	 ПКС-у;	 Усвојена	 информација	 о	
активностима	„Зрењанинског	ИКТ	кластера“;	Усвојен	коригован	документ	
Главни	 градски	 приоритети;	 Усвојена	 информација	 о	 покретању	 новог	
циклуса	 пројекта	 „Да	 се	 лакше	 дише“;	 Прихваћена	 понуда	 фирме	
“One	stop	marketing”	 за	редизајн	ЗРЕПОК-овог	 сајта;	Одржан	састанак	
са	представницима	Удружења	за	 заштиту	уставности	и	 законитости	и	
председником	Асоцијације	малих	и	средњих	предузећа	и	предузетника.	
Договорено	да	се	у	Медија	центру	у	Београду	организује	конференција	
на	тему:	Борба	против	обавезног	чланства	у	Привредној	комори	Србије.	

ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНОГ 
ОКРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Зрењанински	пословни	круг	-	ЗРЕПОК	у	циљу	унапређења	услова	живота	
грађана	Средњобанатског	управног	округа	и	подизања	свести	о	значају	
зелених	 површина	 и	 животне	 средине,	 путем	 финансијске	 помоћи	
додељује	 донације	 пројектима,	 који	 подстичу	 укључивање	 грађана	 у	
уређење	и	озелењавање	јавних	површина.

„ЗРЕПОК“ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ У МЕДИЈА ЦЕНТРУ У БЕОГРАДУ НА 
ТЕМУ : (НЕ)ПЛАЋАЊЕ ЧЛАНАРИНЕ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ - ШТА ДА 
СЕ РАДИ?

Чланови	 „Зрењанинског	 пословног	 круга	 -	 ЗРЕПОК“	 неће	 плаћати	
чланарину	 Привредној	 комори	 Србије.	 „ЗРЕПОК“	 ће	 сачекати	 да	 се	
огласи	 Уставни	 суд,	 пошто	 постоје	 озбиљне	 сумње	 да	 је	 обавезно	
чланство	у	Привредној	комори	неуставно.

КОМПЛЕТНА ХРОНОЛОГИЈА БИТНИХ ДЕШАВАЊА У ТОКУ 2017. ГОДИНЕ:

ВРЕМЕ:

Јануар:

Фебруар:
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ОДРЖАНА ДРУГА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 
2017. ГОДИНИ

Најважније	теме:	Донета	одлука	да	ЗРЕПОК	изради	предлог	о	висини	
коморског	доприноса	на	бази	више	параметара	и	да	достави	Привредној	
комори	 Србије;	 Усвојена	 информација	 о	 реализованом	 конкурсу	 „Да	
се	 лакше	 дише“;	 Донета	 одлука	 да	 се	 организује	 радни	 доручак	 са	
новинарима	у	априлу;	

ОБЈАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
Удружење	 “Зрењанински	 пословни	 круг	 -	 ЗРЕПОК”	 на	 основу	 јавног	
позива	 објављеног	 07.	 фебруара	 2017.	 године	 спровело	 је	 бодовање	
пристиглих	 предлога	 пројеката	 за	 финансирање	 пројеката	 у	 циљу	
унапређења	животног	окружења	грађана.

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА ДОБИТНИЦИМА „ЗРЕПОК“-ОВОГ 
КОНКУРСА

Учесници	 конкурса	 који	 су	 стекли	 право	 на	 рефундацију	 средстава	
потписали	су	у	седишту	ЗРЕПОК-а	уговоре	о	реализацији	пројеката	са	
којима	су	конкурисали.

ОДРЖАНА ТРЕЋА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 
2017. ГОДИНИ

Најважније	теме:	Донета	одлука	да	ЗРЕПОК	изврши	номинацију	Горана	
Ковачевића	 за	 члана	 УО	 НАЛЕД-а;	 Усвојена	 информација	 Драгана	
Видаковића	и	Драгољуба	Бјелоглава	у	вези	са	израђеним	решењима	за	
висину	 коморског	 доприноса;	Договорено	да	 се	 организује	 заједнички	
састанак	 са	 представницима	 Привредне	 коморе	 Србије;	 Усвојен	
извештај	Драгана	Видаковића	о	одржаној	панел	дискусији	у	организацији	
Зрењанинског	ИКТ	кластера;	

ОДРЖАНА ЧЕТВРТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а 
У 2017. ГОДИНИ

Најважније	теме:	Поднет	извештај	о	покретању	новог	циклуса	пројекта	
„Летње	стручне	праксе“;	Закључено	да	 је	потребно	покренути	питање	
реорганизације	УПС-послодавци	Зрењанина;	

„ЗРЕПОК“ У САРАДЊИ СА ТЕХНИЧКИМ ФАКУЛТЕТОМ „МИХАЈЛО 
ПУПИН“, УПС-ПОСЛОДАВЦИ ЗРЕЊАНИНА И УЗ ПОДРШКУ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА, ПОКРЕНУО НОВИ ЦИКЛУС „ЛЕТЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ“

Промоција	новог	циклуса	пројекта	одржана	је	у	амфитеатру	Техничког	

Март:

Април:

Мај:
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факултета	„Михајло	Пупин“.	На	промоцији	присутним	студентима	су	се	
обратили	 др	 Драгица	 Радосав,	 деканка	 Факултета,	 Душко	 Радишић,	
помоћник	градоначелника	Зрењанина,	Драгољуб	Бјелоглав,	координатор	
пројекта	у	име	ЗРЕПОК-а	и	др	Драгана	Глушац,	координаторка	пројекта	
на	Факултету.	У	мају	месецу	 је	отворен	конкурс	и	извршена	селекција	
кандидата.

ОДРЖАНА ПЕТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 
2017. ГОДИНИ

Најважније	теме:	Донета	одлука	да	се	покрене	иницијатива	за	измену	
закона	 у	 вези	 са	 укинутим	 пореским	 кредитом;	 Донета	 одлука	 да	 се	
организује	обука	за	чланове	ЗРЕПОК-а	и	Уније	на	тему	„Менторство“;

ОБЈАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА „ЛЕТЊА СТРУЧНА ПРАКСА 
2017“

Ове	 године	 за	 праксу	 у	 фирмама	 ЗРЕПОК-а	 и	 УПС-Послодавци	
Зрењанина	 се	 пријавило	 20	 студената.	 На	 пројекту	 је	 ангажовано	 18	
студената.

ОБУКА „ГОВОР ТЕЛА У БИЗНИСУ“

У	сарадњи	са	„Финесом“	и	ЕЦ	„Малац	генијалац“	Марко	Буразор	одржао	
је	предавање	на	тему	„Говор	тела	у	бизнису“	у	просторијама	ЗРЕПОK-a	
за	фирме	чланице	ЗРЕПОК-а	и	Уније.	

ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА „ЛЕТЊА СТРУЧНА ПРАКСА“ У 
ОКВИРУ МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ „ИТРО – ЗНАЧАЈ ДУАЛНОГ 
ОБРАЗОВАЊА“ 

Развој	 нових	 технологија	 и	 целокпног	 друштва	 захтева	 да	 се	 и	 сама	
настава	у	школским	институцијама	заснива	на	увођењу	нових	концепата	
образовања.	Један	од	њих	јесте	настава	на	концепту	предузетништва.	
Технички	факултет	 „Михајло	 Пупин“	 у	 Зрењанину	 се	 може	 похвалити	
веома	добром	сарадњом	са	привредним	субјектима	у	 граду.	Пројекат	
„Летње	стручне	праксе“	у	сарадњи	са	Зрењанинским	пословним	кругом	
се	већ	годинама	успешно	реализује	што	представља	један	од	модела	
примене	 дуалног	 образовања.	 Драган	 Видаковић,	 члан	 ЗРЕПОК-а	
и	 иницијатор	 пројекта	 Летње	 праксе	 је	 на	 овом	 скупу	 одржао	 кратку	
презентацију	пројекта,	циљеве,	резултате	као	и	сам	значај	пројекта.

ОДРЖАНА ШЕСТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 
2017. ГОДИНИ

Најважније	теме:																																																	

Јун:

Јул:
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Договорено	да	се	од	септембра	месеца	организује	предавање	за	чланове	
ЗРЕПОК-а	на	тему	„Увођење	друге	генерације	у	породични	посао“.

ОРГАНИЗОВАНА ОБУКА НА ТЕМУ МЕНТОРСТВО ЗА ЧЛАНОВЕ 
„ЗРЕПОК-А“

У	 просторијама	 Удружења	 одржана	 обука	 на	 тему	 менторство.	
Предавач	из	агенције	Атриа,	едуковао	је	чланове	удружења	о	увођењу	
новозапослених	 у	 посао	 и	 представио	 моделе	 и	 методе	 рада	 са	
различитим	типовима	људи.

ОДРЖАНА СЕДМА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 
2017. ГОДИНИ

Најважније	теме:	Донета	одлука	да	ЗРЕПОК	потпише	нови	кровни	Уговор	
са	 ОМВ-ом;	 Усвојене	 информације	 о	 организацији	 манифестације	
ЗРБИЗНЕТ.

ЗРЕПОК НА ПРИВРЕДНОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ „ЗРБИЗНЕТ“ повежи 
се!

Фирме	 чланице	 ЗРЕПОК-а	 учествовале	 су	 на	 привредној	 смотри	
ЗРБИЗНЕТ.	Манифестација	је	имала	за	циљ	повезивање	привредника	и	
предузетника	и	представљање	привреде	региона	Средњег	баната.

ОДРЖАНА ОСМА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 
2017. ГОДИНИ

Најважније	теме:	Прихваћена	Молба	за	донаторство	од	Зрењанинског	
ИКТ	кластера.	ЗРЕПОК	ће	подржати	финансијски	са	10,000.00	динара	
организацију	 Скупа	 ИКТ	 кластера	 Србије,	 Прихваћен	Жељко	 Исаков,	
као	 кандидат	 за	 новог	 члана	 ЗРЕПОК-а;	 Прихваћен	Роман	 Бугар,	 као	
кандидат	 за	 новог	 Пријатеља	 ЗРЕПОК-а;	 Организовати	 састанак	 са	
постојећим	Пријатељима	 Удружења	 24.	 октобра	 2017.	 године;	 Усвојен	
извештај	о	организацији	привредне	манифестације	ЗРБИЗНЕТ	

ОДРЖАНО ДРУЖЕЊЕ СА ПРИЈАТЕЉИМА ЗРЕПОК-А

У	организацији	ЗРЕПОК-а	у	ресторану	Ренесанса,	чланови	Удружења	су	
организовали	неформално	дружење	и	заједнички	ручак	са	Пријатељима	
Удружења.	

ОДРЖАНА ДЕВЕТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-А У 
2017. ГОДИНИ 

Најважније	теме:
Жељко	Исаков	изабран	за	новог	члана	ЗРЕПОК-а,	док	 је	Роман	Бугар	

Септембар:

Октобар:

Новембар:
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изабран	за	новог	пријатеља.

ФИНАЛЕ „ЛЕТЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 2017“ И ИЗБОР НАЈБОЉИХ 
РАДОВА И СТУДЕНТА

На	 Техничком	 Факултету	 „Михајло	 Пупин“	 студенти	 седме	 генерације	
„Летње	 стручне	 праксе“	 презентовали	 су	 и	 бранили	 своје	 пројектне	
задатке.	 Петочлани	 жири	 у	 саставу:	 професор	 Далибор	 Добриловић,	
професор		Дејан	Ђорђевић,	професорица	Елеонора	Десница,	Небојша	
Татомиров	(представник	студената)	и	представник	„ЗРЕПОК“-а,	Драган	
Видаковић,	имали	су	задатак	да	изгласају	најбољег	међу	њима.	

СВЕЧАНО ПРОГЛАШЕЊЕ НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА ЛЕТЊЕ СТРУЧНЕ 
ПРАКСЕ 2017.

На	Техничком	факултету	„Михајло	Пупин“	свечано	су	уручени	сертификати	
о	обављеној	стручној	пракси	студентима	–	учесницима	пројекта	„Летње	
стручне	праксе“.	Том	приликом	је	проглашен	и	победник	седмог	циклуса	
пројекта	летње	праксе,	који	се	реализује	сваке	године	од	2011.	године.	

ПОТПИСАН УГОВОР О СТИПЕНДИРАЊУ СА ПОБЕДНИКОМ „ЛЕТЊЕ 
СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 2017“

Након	 завршене	 „Летње	 стручне	 праксе	 2017“,	 оцене	 пројектних	
радова	 и	 избора	 најбољег	 студента,	 у	 просторијама	 „Зрењанинског	
пословног	круга“	уприличено	је	свечано	потписивање	Уговора	са	новим	
стипендистом	Удружења	-	
Милош	Трошић.	Он	 је	праксу	обављао	у	 компанији	 „Гомекс“,	 бавио	се	
развојем	софтвера	за	пријем	и	категорисање	жалби.	

МОТИВАЦИОНО ПРЕДАВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТУ

Драган	 Видаковић	 одржао	 је	 мотивационо	 предавање	 на	 Техничком	
факултету	 “Михајло	 Пупин“.	 Тема	 је	 била	 :	 Рецепт	 за	 успех.	 Члан	
ЗРЕПОК-а,	Драган	Видаковић	је	студентима	испричао	како	је	покренуо	
сопствени	посао,	укратко	је	представио	своје	компаније	али	и	породицу	
и	сопствени	систем	вредности,	истичући	на	интересантан	начин	своје	
принципе	у	разним	ситуацијама.

ОДРЖАНА ДЕСЕТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК-А“ У 
2017. ГОДИНИ

Жељко	Исаков	приступио	ЗРЕПОК-у.	
Одржано	тајно	гласање	за	избор	новог	руководства	ЗРЕПОК-а.	На	основу	
већинске	 воље	 чланова,	 изражене	 тајним	 гласањем,	 Стева	 Кочалка	
је	 након	 двогодишњег	 мандата	 уступио	 своје	 место	 Председника	
Скупштине	 Драгољубу	 Бјелоглаву.	 За	 чланове	 Извршног	 одбора	

Децембар:
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изабрани	 су	 Будимир	 Јовановић,	 Драган	 Видаковић,	 а	 трећи	 члан	 по	
Статуту,	аутоматски	и	без	избора	је	председник	којем	је	истекао	мандат,	
тако	да	је	ово	место	у	Извршном	одбору	припало	Стеви	Кочалки.
У	оквиру	свечане	седнице	Скупштине	ЗРЕПОК-а,	у	Каштелу	Ечка,	одржан	
је	састанак	са	Градоначелником	града	Зрењанина,	Чедомиром	Јањићем	
и	Начелницом	Средњобанатског	управног	округа,	Снежаном	Вучуревић.

ОДРЖАН САСТАНАК СА ВИСОКОМ ТЕХНИЧКОМ ШКОЛОМ 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ

Руководство	 ЗРЕПОК-а	 и	 ВТШСС	 су	 одржале	 састанак	 са	 циљем	
покретања	сарадње	између	те	образовне	институције	и	фирми	чланица	
ЗРЕПОК-а.

ОСНИВАЧ ЗРЕПОК-А, СТЕВА КОЧАЛКА ОДРЖАО ПРЕДАВАЊЕ ЗА 
СТУДЕНТЕ НА ТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ МИХАЈЛО ПУПИН

У	 оквиру	 часа	 предузетништво,	 Стева	 Кочалка	 одржао	 је	 предавање	
на	Техничком	факултету	„Михајло	Пупин“.	Говорио	је	о	свом	одрастању,	
породици,	 првим	 корацима	 у	 приватном	 сектору	али	и	 о	 ставовима	и	
својим	принципима	у	животу.	Испричао	је	како	је	настала	фирма	Валор,	
како	 се	 развијала	 и	 које	 су	 по	 њему	 најважније	 карактерне	 особине	
запослених.	
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ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

„ЗРЕПОК“	наставља	да	реализује	у	2018.	години	активности	из	следећих	оквира:
•	 Реализација	сопствених	и	подршка	другим	пројектима	и	активностима	који	
директно	доприносе	остварењу	основне	визије	и	циљева	„ЗРЕПОК“-а;

•	 спостављање	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	 међу	 оснивачима	 „ЗРЕПОК“-а	 и	 проналажење	
начина	за	поспешивање	међусобне	пословне	сарадње;

•	 Континуирано	 предлагање	 решењ	 за	 главне	 градске	 приоритете	 у	 циљу	
превазилажења	 истих	 како	 би	 зерањанин	 и	 регион	 био	 прихватњивије	
место	за	живот	.

•	 Давање	конкретних	преглога	и	предузимање	мера	за	спречавање	одлива	
становништва,	а	нарочито	младих	и	стручних	кадрова.	

У	2018.	години	настављамо	са	реализацијом	пројекта	„Летње	стручне	праксе“	који	
се	успешно	спроводи	од	2010.	године	у	сарадњи	са	Техничким	факултетом	„Михајло	
Пупин“	 Зрењанин,	 уз	 подршку	 Града	 Зрењанина	 и	 Уније	 послодаваца	 Србије	 –	
послодавци	Зрењанина.		Чланови	„Зрењанинског	пословног	круга“	ће	настојати	да	
и	даље	помажу	студентима	Техничког	факултета	„	Михајло	Пупин“	у	Зрењанину	на	
разне	начине	у	развоју	њихове	каријере.	

Планирамо	да	покренемо	сарадњу	и	са	другим	образовним	институцијама,	прва	у	
низу	биће	сарадња	са	Високом	техничком	школа	струковних	студија	у	Зрењанину	са	
којом	покрећемо	нови	програм	праксе	за	студенте.	

У	 будућем	 раду	 посебан	 фокус	 ставићемо	 на	 умрежавање	 са	 другим	 пословним	
асоцијацијама	како	у	земљи	тако	и	у	иностранству.	

Поред	ових	активности,	значајну	пажњу	посветићемо	пројектима	који	имају	за	циљ	
побољшање	квалитета	живота	и	рада	у	нашем	региону.

У	Зрењанину,	19.01.2018.	годинe																																																			Драгољуб	Бјелоглав,			
	 Председник	„ЗРЕПОК“-а
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Члан	ЗРЕПОК-а	Живанко	Радованчев	
(десно)	са	Бориславом	Одаџићем,	
новим	Пријатељем	Удружења	на	

коктелу	ЗРЕПОК-а

Стева	Кочалка	(лево)	бивши	председник	Удружења	и	
Драгољуб	Бјелоглав	нови	председник	ЗРЕПОК-а	од	децембра	

2017.	године

Чланови	ЗРЕПОК-а	са	партнерима	и	пријатељима	на	свечаној	седници	Скупштине	2017.	године

Жељко	Исаков	–	нови	члан	Удружења	
Потписивање	приступнице	на	Скупштини	

ЗРЕПОК-а

Учесници	пројекта	„Летња	стручна	пракса	2017“

Милош	Трошић	(други	десно)	–	победник	Летње	стручне	праксе	
2017	са	Драгицом	Радосав,	деканицом	ТФ	„Михајло	Пупин“,	

Душком	Радишићем,	помоћником	градоначелника	Зрењанина	и	
Стевом	Кочалком,	председником	ЗРЕПОК-а


