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               2018.  годину  памтићемо  по  активностима  везаним  за  едукацију  запослених  у  
фирмама чланицама  ЗРЕПОК-а  које су организоване у више наврата.  Ова активност  је у 
потпуности у складу са циљевима ЗРЕПОК-а  и  надамо се да ћемо  у  наредним годинама 
организовати  већи број едукација којима би  унапредили  знања  и  вештине  запoслених у  
фирмама  чланицама  ЗРЕПОК-а.  Јачањем компетенција  наших  запослених  јача и наше 
Удружење. 

              Како и сваке године, и ове године покренули смо пројекте из области  екологије и 
унапређењаживотне средине и доделили средства  за  најуспешније пројекте . Сматрамо, 
да је екологија  и  свест наших грађана  о  екологији веома битна за развоје наше средине  
те  ћемо  у  наредном   периоду  појачавати   активности  везане  за  екологију  и  очување 
животне средине.

             ЗРЕПОК и Унија послодаваца Србије-послодавци Зрењанина потписали су Уговор
о сарадњи са Високом техничком школом струковних студија у Зрењанину са циљем да се 
за  студенте  ове   високообразовне   установе   обезбеде   услови   за    практичан   рад  у  
фирмама   ЗРЕПОК-а  и Уније послодаваца Србије.На жалост,није дошло до организације 
стручне праксе. Мишљења само  да  у  наредном  периоду  ЗРЕПОК  мора  уложити  више 
труда  у  афиримацију  како  Високе техничке школе струковних студија  тако  и  Техничког   
факултета „ Михајло Пупин “. Ове  две  високообразовне институције имају  веома  велики  
потенцијал који у овом тренутку није искориштен.  Најављене  инвестиције   ће   захтевати  
динамичнију  продукцију специфичних  кадрова. Наше две  образовне институције могу да 
одговоре том изазову.   

             У 2018.години,почео је са радом Пословни савет града Зрењанина,у чијем саставу  
се  налазе  два  чалана  ЗРЕПОК-а .  Сматрамо   да   ће   формирање   Пословног   савета 
допринети   бољој   сарадњи    између   привреде   и  Градске   управе .  Кроз  формирање 
Пословног савета и однос Градске управе према том саветодавном телу, може се  видети 
уважавање  Градске управе према  ЗРЕПОК-у као удружењу најуспешнијих привредника у 
региону.    

              На националном плану,ЗРЕПОК је заједно са партнерским удружењима доставио 
Иницијативу    Народној  Банци  Србије   о  смањењу   провизије   код   плаћања   платним 
картицама. Данас смо  сведоци  да  банке  крећу  у  смањење  провизија,  што  ће  у већој 
мери  повећати  безготовинско  плаћање , а  привредним  субјектима  омогућити  значајне
уштеде.

               Већ  другу  годину  за  редом  у  нашем  Граду је одржана  регионална привредна 
манифестација ЗРБИЗНЕТ у  организизацији   Уније  послодаваца   Србије  -   послодавци   
Зрењанина, Регионалне привредне коморе и Општег удружења предузетника. ЗРЕПОК  је  
својим  деловањем  допринео  у реализацији ове манифестације,  која  има  веома  добре  
перспективе када је у питању умрежавање регионалних привредника.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУЋИМА ЗРЕПОК-А У 2018. ГОДИНИ
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             Посебно  бих  истакао  чињеницу  да  смо  и  ове  године  успели да учланимо новог 
члана, Владимира Миловића, генералног  директора Дијаманта. Дијамант је компанија  која 
је позната, не  само  на  нашем  тржишту,  него  представља  лидера  у  производњи уља  у 
региону.Сматрам да ћемо новим чланом добити на утицају и енергији Удружења. Владимир 
је уједно и најмлађи члан ЗРЕПОК-а. 

              Поред новог члана ЗРЕПОК-a ове године примили смо и новог Пријатеља,познатог 
новинара , Ђуру Ђукића  који  се  у  свом  послу  профилисао  као  велики  професионалац.

              У  2019. години  планирамо  да  дамо свој пун допринос у афирмисању  Зрењанина 
као регионалног образовног центра, имајући у виду потенцијале који  у  овом  Граду постоје  
како  по  питању  образовних  капацитета  тако  и  по  могућности  запошљавања  младих  и 
образованих  кадрова . Сматрамо  да  је  образовање  квалитетног  кадра  и  обезбеђивање  
добрих услова за образовање, највећи изазов пред којим ће се наћи Средњобанатски округ. 
Препознавши овај проблем, који уједно представља и шансу,  ову  тему смо делегирали  на  
последњем  састанку  Пословног  савета  који  је  одржан  половином  децембра  претходне 
године ,  где  смо  дефинисали   конкретне   закључке   по   питању   покретања  пројекта  за 
унапређење сарадње између образовања и привреде.  

               Детаљан преглед свих најзначајнијих  активности  и  дешавања  у  2018.  години  је 
приказан у табели која следи:

             Значајно је поменути и улогу ЗРЕПОК-а у стварању и функционисању Зрењанинског 
ИКТ  кластера,  који  из  године  у  годину  постиже  све  значајније  резултате у афирмацији 
Зрењанина како ИТ центра у Србији. Ове године је Зрењанински ИКТ кластер кроз пројекат 
обезбедио  близу  4  милиона  динара  за  опремање  ИТ  кабинета  у  средњим и основним 
школама.

              За  ЗРЕПОК, као  удружење, у  2018. години  много  је значио  улазак  новог  члана.  
Избор Жељка Исакова  за новог члана крајем 2017. године, показао се као веома добар  из 
разлога што је Жељко дао велики допринос ЗРЕПОК-у, својим прокативним  деловањем по  
свим  питањима.  Нарочито се истакао око  решавања  проблема  са  Кафилеријом,  који  је 
недавно добио свој епилог.



КОМПЛЕТНА ХРОНОЛОГИЈА БИТНИХ ДЕШАВАЊА У ТОКУ 2018. ГОДИНЕ:
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        ОДРЖАНА ПРВА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а 
        У 2018. ГОДИНИ

Закључци: 
•   Усвојена информација о покретању нове акције „Да се лакше дише“;
•   Усвојена   информација  у   вези   са   кампањом   против  обавезног 
      чланства у Привредној комори Србије. 
•   Договорено  да  се   изради  нацрт  дописа  Народној  банци  Србије  
     и надлежним министарствима у вези са усвајањем израђеног Закона  
     о  међубанкарским  накнадама  и  посебним  правилима код платних  
     трансакција  платним  картицама  и  обавити консултације са другим 
     пословним организацијама; 

       ОБЈАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
       ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Удружење  " Зрењанински пословни круг - ЗРЕПОК "  на  основу  јавног 
позива  објављеног 19. фебруара 2018. године  спровело је  бодовање   
пристиглих  предлога  пројеката  за  финансирање пројеката   у   циљу  
унапређења   животног   окружења   грађана.

       „ЗРЕЊАНИНСКИ ПОСЛОВНИ КРУГ“ ОБЕЛЕЖИО ОСАМ ГОДИНА 
       ПОСТОЈАЊА И РАДА

У четвртак, 19. jануара 2018. године, у Хотелу Војводина уприличен  је  
коктел поводом обележавања годишњице од отварања канцеларије  и   
званичног почетка рада Удружења. Председник „ЗРЕПОК-а“ Драгољуб  
Бјелоглав  се  овом  приликом  осврнуо  на  основни  циљ  удружења а 
потом  је  истакао  и  на  шта  су  најпоноснији  када  је  у  питању 2017.
година. На свeчaном коктелу представљен је и  нови  члан  ЗРЕПОК-а,  
Жељко Исаков, директор међународне шпедиције ISCO . 2018.  године  
Повељу  Пријатељства  добио је  Роман  Бугар, оснивач  Зрењанинске 
филхармоније. Роману Бугару, пред великим бројем  водећих  људи из 
привредног ,  политичког  и  јавног  живота ,  награду   је   уручио   члан 
ЗРЕПОК-а Горан Ковачевић.

       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.
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ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА ДОБИТНИЦИМА 
„ЗРЕПОК“ - ОВОГ КОНКУРСА
Учесници конкурса који су стекли право на рефундацију средстава, 27. 
фебруара 2018. године, потписали су у седишту  ЗРЕПОК-а  уговоре о 
реализацији пројеката са којима су конкурисали.

ОДРЖАНА ЕДУКАЦИЈА ЗА ЧЛАНОВЕ ЗРЕПОК-А НА 
ТЕМУ СТРУКТОГРАМ
Запослени  у  фирмама  ЗРЕПОК-а  имали  су  прилике  да присуствују 
тренингу „STRUKTOGRAM –  кључ самоспознаје“, који  је  водио  Дарко 
Мирковић, први лиценцирани тренер за "Structogram –Training  System"   
у Србији.Дарко Мирковић има обимно искуство и стручну репутацију на 
пољима развоја запослених,  тренинга,  обука  и продајног менаџмента,  
због  чега  је  његов  рад  подржао лично  Brian Tracy,  један од највећих 
лидера из области развоја људиских потенцијала, а Alterna International 
доо Београд, чији  је  оснивач  и  директор  Дарко Мирковић, постала  је 
носилац регионалне Мастер  лиценце  за  програме  развоја  пословних   
вештина  " Brian  Tracy  Global ".  Присутни  су  током  тренинга   добили  
фантастична  сазнања   на   пољу  личног  развоја,  продајних  вештина,  
комуникације,  тимског  рада,  као   и   знања   неопходна  за  успешније 
пословање и раст компанијских вредности.

ОДРЖАНА ДРУГА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
„ЗРЕПОК“-а У 2018. ГОДИНИ
Закључци: 
• Донета одлука да ЗРЕПОК уместо првобитно планираног износа 
од  200,000.00  динара  за  накнаду  трошкова  (рефундацију трошкова)
куповине вишегодишњег садног  материјала  у  оквиру  акције  „  Да  се  
лакше  дише“   увећа   на   300  хиљада    динара   због  великог   броја 
пристиглих пријава на Јавни конкурс. 
• Чланови  Удружења   су   се   подсетили,  да  је  ЗРЕПОК  против  
обавезног  чланства у Привредној  комори  и  да  је став чланова  да се 
бојкотује плаћање чланарине до даљњег. 
• Усвојена   информација   Председника  ЗРЕПОК - а  о  одржаном 
састанку  са   Градоначелником  о  функционисању  Пословног  савета ; 
• Достављена Иницијатива о хитном  усвајању закона о 
међубанкарским   провизијама   свим   партнерским   организацијама  и 
организовати заједничко потписивање; 
• Усвојена  информација о потписивању Протокола  о  сарадњи  са  
Унијом и  Високом техничком школом струковних студија  у  Зрењанину; 
• Закључено  да  се  наредни  састанак  са  новинарима  организује 
у  априлу  месецу ;
• Донет   је   закључак   да   се   покрену   преговори  са   мобилним 
оператерима  и  да  се  у  ову  активност  укључи  и  Унија  послодаваца 
Србије – послодавци Зрењанина;



ОДРЖАНА ТРЕЋА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
„ЗРЕПОК“-а У 2018. ГОДИНИ
Закључци: 
• Усвојена информација о одржаном састанку Пословног савета; 
• Усвојена информација о одржаном састанку са представницима 
НАЛЕД-а у вези са конкурсом за цивилне организације;

ДОСТАВЉЕНА ИНИЦИЈАТИВА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ
Достављена Иницијативa Народној банци Србије у вези је са усвајањем 
израђеног Закона о међубанкарским накнадама и посебним  правилима  
пословања код платних трансакција на основу картица.ЦиљИницијативе   
је   да  се  што  пре  усвоји   припремљени   Закон ,  који  ће  унапредити  
безготовинско   плаћање   и   побољшати   позицију   малих  и   средњих  
предузећа    у   преговорима   са   банкама . Иницијативу   је   покренуло 
Удружење   ЗРЕПОК .  А писмену  подршку су   дали: Унија послодаваца  
Србије   –   послодавци   Зрењанина  ,   Унија   послодаваца   Војводине , 
Пословно удружење „Градац 97“ Чачак,  Пословни  клуб  западне Србије 
Ужице, Уно Дроп Београд.
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ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ 
ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ЗРЕПОК-А И УНИЈЕ ПОСЛОДАВАЦА
Зрењанински  пословни  круг  и  Унија послодаваца Србије - послодавци 
Зрењанина,08.марта 2018. године потписали су споразум о  сарадњи  са  
Високом  техничком  школом  струковних  студиjа  из  Зрењанина .  Циљ  
уговорене сарадње је обезбеђивање стручне  праксе  за   студенте   ове 
високообразовне установе у предузећима чланицама ЗРЕПОК-а  и Уније 
послодаваца ,  чиме   се   студентима   указује    прилика   да   се   боље 
позиционирају на тржишту рада, док се локалним привредницима пружа  
могућност да са упознају са радом и стручношћу будућих инжењера ове 
школе.
ОФОРМЉЕН ПОСЛОВНИ САВЕТ ГРАДА У КОЈЕМ УЧЕСТВУЈУ 
ПРЕДСТАВНИЦИ ЗРЕПОК-А
Прва  седница  Пословног  савета,  у  новом  саставу,  одржана jе у сали 
Градског  већа,  уз  присуство  градоначелника    Зрењанина    Чедомира  
Jањића  и  његовог  помоћника   Душка  Радишића . Драгољуб Бjелоглав 
председник   ЗРЕПОК - а   изразио  jе   задовољство   састанком,  али  и 
очекивање  да  ће  људи  из  привреде  убудуће  више  бити  укључени и 
питани  за  прописе  коjи  се  тичу  стварања  пословног   амбиjента .  За 
Председникa  Пословног  савета  изабран  је  члан ЗРЕПОК-а,  Живанко 
Радованчев.



ОДРЖАНА ЧЕТВРТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а 
У 2018. ГОДИНИ
Закључци:
•       Усвојен извештај Стеве Кочалке у вези са реализацијом акције  
        „Да се лакше дише“; 
•       Донета одлука да се ЗРЕПОК позабави проблемом непријатних 
        мириса из кафилерије; 
•       Одржана дискуција о организацији ЗРБИЗНЕТА у 2018. години;

Maj :

ОДРЖАНА ПЕТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а 
У 2018. ГОДИНИ
Закључци:
•       Усвојен извештај о активностима на пројекту Летње струче праксе. 
•       Усвојена   информација   о   одржаном   састанку   са   директором 
Кафилерије. Заузет став да се ЗРЕПОК позабави овом тематиком  како 
би се коначно прекинуло загађивање животне средине у Граду; 

ЧЛАНОВИ ЗРЕПОК-А И ОВЕ ГОДИНЕ МЕЂУ ДОБИТНИЦИМА 
НАГРАДЕ „КАПЕТАН МИША АНАСТАСИЈЕВИЋ“
У  Великој  сали  Народног позоришта  „Тоша Јовановић“  у  Зрењанину, 
08. јуна 2018.су овогодишњим добитницима свечано уручена признања 
„Капетан Миша Анастасијевић“ за подручје Баната,  коју традиционално 
додељују новосадска агенција Медиа инвент,Универзитет у Новом Саду  
и Привредна комора Војводине. Чланови Зрењанинског пословног круга  
и ове  године  су  међу  добитницима  овог  значајног  признања.  Бивши 
директор  „Млекопродукта“  Живанко Радованчев,  добио  је  награду  за 
животно  дело  у  области   привреде .  Компанија   „ISCO“ ,  на  челу   са  
директором   Жељком  Исаковом ,  награђена   је  за  квалитет  услуга  и 
међународне  стандарде.  Марко Умићевић ,  директор  фирме  чланице  
ЗРЕПОК-а   "Петкус Балкан"   добио  је  признање  за  најбољег   младог 
менаџера.
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ОДРЖАН РАДНИ ДОРУЧАК СА НОВИНАРИМА
Чланови  Зрењанинског  пословног  круга  су  на  састанку  са 
представницима медија,  представили пословне резултате  за  прошлу 
годину, и говорили  изазовима  са  којима  се  суочавају   у   пословању. 
Укупан приход фирми чланица ЗРЕПОК-а за прошлу годину био је 32,1 
милијарду динара, што је за  9,5  посто више него 2016. године. Укупна 
добит увећана је за чак  19,11  посто  и  била  је  у прошлој  години  621  
милион  динара. Повећан је и број запослених за око 10 посто, са 3.604  
у 2016. на 4.055 у прошлој години.

ПРОМОВИСАН ОСМИ ЦИКЛУС ЛЕТЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
На Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину промовисан је 8. 
по  реду  циклус  „Летње стручне  праксе“  пројекта   који   је   покренуло 
пословно удружење ЗРЕПОК у сарадњи са овом образовном установом 
и Унијом послодаваца Србије – послодавци Зрењанина и 
Градском управом.



ОБЈАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА 
„ЛЕТЊА СТРУЧНА ПРАКСА 2018“
Ове  године  за  праксу  у  фирмама  ЗРЕПОК-а  и  УПС - послодавци  
Зрењанина се пријавило 47 студената. На пројекту је ангажовано 
20 студената.

ОДРЖАНА ШЕСТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
„ЗРЕПОК“-а У 2018. ГОДИНИ
Закључци:
•     Удружење се у о јулу месецу  бавило  колетивним  преговорима  са 
      мобилним оператерима. 
•     Усвојена информација о току решавања проблема  смрада  који  се 
      шири из Кафилерије 
•     Изгласано је да ЗРЕПОК у наредном периоду посвети више  пажње 
      друштвено о дoговорним пројектима у Граду. Усвојен је  предлог  да 
      ЗРЕПОК уложи ресурсе у обнову  зелених  површина  у  Граду  кроз 
      реконструкцију постојећих паркова. 

ФИРМЕ ЧЛАНИЦЕ ЗРЕПОК-А ДАЈУ ДОПРИНОС 
ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ
Потписивање уговора  између  фирми  чланица  ЗРЕПОК-а  -  Гомекс-а,  
Огрева и ББ трејда  и  Економско – трговинске школе „Јован Трајковић“ 
први су кораци ка увођењу дуалног образовања  у  образовни  систему 
нашем граду.

ОДРЖАНА СЕДМА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
„ЗРЕПОК“-а У 2018. ГОДИНИ
Закључци:
•    Усвојена информација о организацији привредне манифестације 
     „ЗРБИЗНЕТ“; 
•    Договорено да се одржи скуп са Пријатељима Удружења 18. октобра; 
•    Усвојена инфромација о семинару који  ће  Дарко Мирковић  одржати 
     6-7. октобра у Хотелу Војводина; 
•    Договорено  је  да  се   обезбеди информација о статусу Дома војске;
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ОДРЖАНА ОСМА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
„ЗРЕПОК“-а У 2018. ГОДИНИ
Закључци:
•       Договорено да се предложи 29.10. као термин за обрану  радова  у 
        оквиру Летње стручне праксе. 
•       Договорено да чланови доставе писмене предлоге за нове чланове 
        и пријатеље ЗРЕПОК-а. 
•       Драгољуб  Бјелоглав  и  Горан  Ковачевић  прихватили  обавезу  да 
        обаве  разговор  са  директором  Дијаманта  у  вези са чланством у 
        ЗРЕПОК-у; 
ОДРЖАНА ЕДУКАЦИЈА ЗА ЧЛАНОВЕ ЗРЕПОК-А ПО ПРОГРАМУ 
БРАЈАНА ТРЕЈСИЈА: PERFORM AT YOUR BEST
Тренинг је организован у хотелу Војводина за запослене  у  компанијама 
групације Керамика Јовановић и Импел.



ОДРЖАНА ДЕВЕТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
„ЗРЕПОК“-А У 2018. ГОДИНИ 
Закључци:
•       Усвојен извештај Живанка Радованчева о одржаном састанку 
        Пословног савета града Зрењанина. 
•       Усвојен извештај са састанка са директором Кафилерије; 
•       Владимир Миловић изабран за новог члана ЗРЕПОК-а. 
•       Ђуро Ђукић изабран за Пријатеља ЗРЕПОК-а . 
•       Договорено да се организује састанак са Мирославом Мишковићем; 

ПОТПИСАН УГОВОР О СТИПЕНДИРАЊУ СА ПОБЕДНИКОМ 
„ЛЕТЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 2018“
Након завршене „Летње стручне праксе 2018“, оцене пројектних  радова 
и избора најбољег студента , у просторијама „ Зрењанинског  пословног  
круга “   уприличено    је    свечано    потписивање    Уговора   са   новим 
стипендистомУдружења.Нови стипендиста Удружења је Стефан  Ходоба    
студент  који  је  праксу  обављао  у  компанији   „ Неимар “  ,   бавио   се 
решавањем  проблема  млевења,  транспорта  и  складиштења сушеног  
шкарта опеке. Стефан Ходоба  је  млади  иноватор,  студент  машинског  
инжењерства  који   за  одбрану  пројектног   рада   направио   и   макету 
пројектованог систем.
ОДРЖАНА ДЕСЕТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
„ЗРЕПОК“-А У 2018. ГОДИНИ
Свечана седница Скупштине  ЗРЕПОК-а  одржана je ve’ традиционално, 
у  Каштелу Ечка. Тајним  гласањем је оцењен  рад  актуелног  Извршног 
одбора  и  Председника Удружења. 

ВЛАДИМИР МИЛОВИЋ, НОВИ ЧЛАН ЗРЕПОК-А
Свечаним  потписивањем  приступнице,  Владимир  Миловић,  директор 
Дијаманта је постао члан ЗРЕПОК-а.
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ОДРЖАНА ОДБРАНА ПРОЈЕКТНИХ РАДОВА У ОКВИРУ ОСМОГ 
ЦИКЛУСА "ЛЕТЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ"
У понедељак,29.октобра 2018. године,на Техничком факултету „Михајло 
Пупин“ у Зрењанину, одржана  је  одбрана  пројектних  радова  у  оквиру 
осмог   циклуса   пројекта   „ Летња  стручна  пракса “ ,    који   реализују  
„Зрењанински  пословни  круг  -  ЗРЕПОК“ , Технички факултет „Михајло 
Пупин“, „УПС-Послодавци Зрењанина“и Град Зрењанин.

ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА УЧЕСНИЦИМА ПРОЈЕКТА ЛЕТЊА 
СТРУЧНА ПРАКАСА
У уторак, 30. октобра 2018. године, у свечаној сали Техничког факултета 
"Михајло Пупин"  одржана  је  додела  сертификата   учесницима   осмог  
циклуса  пројекта "Летња стручна пракса".



ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

„ЗРЕПОК“ наставља да реализује у 2019. години активности из следећих оквира:

 Реализација сопствених и подршка другим пројектима и активностима који директно 
доприносе остварењу основне визије и циљева „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 међу оснивачима „ЗРЕПОК“-а и проналажење начина за поспешивање 
међусобне пословне сарадње;

 Континуирано предлагање решења за главне градске приоритете у циљу 
превазилажења истих како би Зрењанин и регион био прихватљивије место за живот.

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

У Зрењанину, 21.01.2019. године

 Драгољуб Бјелоглав, 

 Председник „ЗРЕПОК“-а
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ДЕЛЕГАЦИЈА ДЕЛТА ХОЛДИНГА НА ЧЕЛУ СА МИРОСЛАВОМ 
МИШКОВИЋЕМ ПОСЕТИЛА ЗРЕПОК
У  понедељак ,  10.  децембра   2018.  године ,   чланови  Зрењанинског  
пословног круга угостили су представнике компаније  " Делта Холдинг ".  
Испред  " Делта Холдинга " ,  Зрењанински  пословни  круг  посетили  су  
Председник компаније  Мирослав Мишковић, Виши   потпредседник   за   
стратегију и  развој    Марија  Десивојевић  Цветковић  и Потпредседник 
Живорад Васић. На  састанку који је одржан у просторијама  ЗРЕПОК-а, 
присутни   су   разменили  искуства  везана   за   стратешко   планирање 
предузећа.  Господин   Мирослав  Мишковић    испричао   је   члановима   
ЗРЕПОК-а   на  који   начин  и  на   којим  принципима  је  развијао  своју 
пословну  империју ,  као  и  на  основу  којих карактеристика бира своје 
сараднике. Приликом  ове  посете,  Мирослав Мишковић  је  представио 
своју књигу "Ја, тајкун" која је издата ове године.
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Члан ЗРЕПОК-а Горан Ковачевић 
( десно) са Романом Бугаром, 
новим Пријатељем Удружења

Нови члан ЗРЕПОК-а Владимир Миловић 
( лево) са Председником Удружења

Драгољубом Бјелоглавом

Чланови ЗРЕПОК-а: Жељко Исаков и Драгољуб Бјелоглав
са победником Летње стручне праксе у 2018.години 
Стефаном Ходобом и деканицом Драгицом Радосав

Чланови ЗРЕПОК-а на свечаној седници Скупштине
у децембру 2018. године

Учесници пројекта „Летња стручна пракса у 2018.години”


