ЈАВНИ ИЗВЕШТАЈ И ОЦЕНА РАДА И РЕЗУЛТАТА „ЗРЕПОК“-а
У ДРУГОЈ ГОДИНИ ПОСТОЈАЊА

У другу годину свог постојања „ЗРЕПОК“ је ушао са једним новим чланом и два нова
пријатеља, на крилима одличних резултата у првој години у којој је успео да успостави чврсту
организацију, одличну комуникацију између чланова и сачува њихово јединство чак и у критичним
моментима у којима је, због спољних утицаја оних којима појава ЗРЕПОК-а никако није одговарала,
постојала реална претња да се ЗРЕПОК „обруши“ и пре него што се изградио.
На свечаном коктелу, уприличеном у поводу прве године од отварања канцеларије и почетка
рада „ЗРЕПОК“-а, у обраћању присутнима, Председник је најавио је да ће централна тема активности
Удружења у 2011. години бити пројекат под називом „ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА“. Ово обећање је
испуњено и на крају крунисано првим издањем које превазилази очекивања и највећих оптимиста који
су веровали у исправност и сврсисходност овог пројекта.
Стручни, аргументовани и принципијелни наступи наметнули су „ЗРЕПОК“ и свеколикој
јавности, али и кључним политичким фигурама и носиоцима власти у Зрењанину као озбиљан фактор
на који се мора рачунати. Ипак, као резултат таквог наступања, а у току расправе око усвајања нове
одлуке о локалној еколошкој такси, дошло је и до захлађења односа са челницима градске управе
што је у другу годину унело и својеврсно оптерећење које је кулминирало у периоду усвајања градске
скупштинске одлуке у фебруару месецу и јавних наступа председника „ЗРЕПОК“-а који су у јавности
означени као политички амбициозни и који су изазвали буру реакција у владајућој, али и „опозиционој“
политичкој елити града.
Посета НАЛЕД-а на челу са председником УО Владимиром Чупићем и јавно потписивање
уговора о партнерству са НАЛЕД-ом у изради ЗРЕЊАНИНСКЕ СИВЕ КЊИГЕ, као и партнерство на
овом пројекту са РЕГИОНАЛНОМ ПРИВРЕДНОМ КОМОРОМ, ОПШТИМ УДРУЖЕЊЕМ
ПРЕДУЗЕТНИКА ЗРЕЊАНИН и УНИЈОМ ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ – ПОСЛОДАВЦИ ЗРЕЊАНИНА,
почетком априла месеца, допринели су да „ЗРЕПОК“ потврди своју лидерску позицију у окупљању и
представљању пословне заједнице града Зрењанина и региона Средњебанатског округа.
Поновна организација акције „Да се лакше дише“ у којој је свим општинама Средњебанатског
округа подељено 5,000 нових садница, финансијска подршка и учешће у организацији донорске
конференције „ШАНСА ЗА НОВИ ЖИВОТ“ и пројектима Зрењанинског „БИД“-а, а нарочито њиховом
успешно реализованом пројекту „КОРЗО ФЕСТ“, као и, са изузетно озбиљним приступом одрађен
пројекат сарадње са ТФ „Михајло Пупин“ и реализација „Летње стручне праксе“ из које је проистекао и
први уговор о стипендирању једног студента Зрењанинског факултета од стране ЗРЕПОК-а,
допринели су значајном подизању угледа „ЗРЕПОК“-а и амортизовању сумњи и претњи који су
долазили од оних који су „ЗРЕПОК“ доживљавали као конкуренцију у политичком ангажману.
Након летњег затишја, кључне теме којима се бавио „ЗРЕПОК“ биле су довршетак пројекта
сарадње са ТФ Михајло Пупин и „Летње стручне праксе“ и убрзавања активности радне групе на
изради ЗСК у погледу израде овог пројекта.
Из ЗРЕПОК-а је потекла и иницијатива организовања редовних састанака радне групе за
израду ЗРЕЊАНИНСКЕ СИВЕ КЊИГЕ и представника партнерских организација сваког последњег
петка у месецу са Градоначелником и најодговорнијим носиоцима извршних функција у градској
управи, а на којима су се разматрали поднети захтеви и иницијативе градској управи. Одржавање
ових састанака је и поред не малих проблема, дефинитивно допринело знатно бољој комуникацији
између не само ЗРЕПОК-а већ и целе локалне пословне заједнице и челника градске управе што се
може и оценити као један од најважнијих циљева и достигнућа нашег деловања у 2011. години. Томе
сведочи стално отворени канал комуникације како са Градоначелником тако и са осталим ноциоцима
најважнијих функција градске управе и све већа њихова спремност не само да комуницирају већ и да

уважавају истављене захтеве, предлоге и иницијативе. У склопу реализације пројекта
ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА, ЗРЕПОК је заједно са својим партнерима организовао и веома
успешну трибину под називом: “СВЕОБУХВАТНА РЕФОРМА ПРОПИСА У СРБИЈИ И ЗРЕЊАНИНУ ШТА ЈЕ ДОСАД УРАЂЕНО И ШТА ЈОШ ТРЕБА ДА СЕ УРАДИ?”
Оно што би се могло као негативно оценити и издвојити у 2011. години јесте то што смо
изгубили једног члана и то на начин да смо били принуђени да га искључимо из рада Удружења.
Међутим, и овај немио догађај има своју добру страну јер је поново показао јединство и чврсту
опредељеност и доследност организације која је квалификује да траје.
Свакако да је позитивно то што смо препознали три нова пријатеља и то што су сви они
прихватили нашу понуду и „ПОВЕЉУ ПРИЈАТЕЉСТВА“. У питању су људи од великог личног
интегритета и поштовања у Зрењанину који су, свако у својој области деловања и рада, постигли
изузетне резултате којима се могу поносити не само они и њихове породице већ и цела наша
заједница. У питању су: Ирена Тот (пензионисана глумица и режисер Зрењанинског Луткарског
позоришта), Бранко Вујовић (дугогодишњи директор „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ – филијала Зрењанин) и
Дмитар Мајсторовић (власник мењачница „СПИН“ и председник стононотениског клуба „БАНАТ“).
Вредно је приметити и истаћи пословне резултате фирми које су окупљене у „ЗРЕПОК“-у.
Наиме, у години пре окупљања у ЗРЕПОК-у (2009.), фирме чланице су оствариле годишњи приход од
8,43 милијарди динара и упошљавале су 1.719 радника да би годину дана касније остварили приход
од 12.61 милијарди динара (што представља увећање од 49,53% са учешћем у укупним приходима
привреде Средњебанатског округа од 14,07%), док је број запослених увећан за 31,88% (548 нових
запослених) и он на крају 2010. године износи 2.267 и у односу на укупан број запослених у привреди
Средњебанатског округа чини 13,40%. За ово су свакако, превасходно заслужне фирме чланице
ЗРЕПОК-а савака понаособ за себе, али је сасвим сигурно и да је ЗРЕПОК својим формирањем и
деловањем макар једним малим делом дао свој допринос овако добрим резултатима, а напослетку
овим је и у стварности потврђено да ЗРЕПОК окупља најуспешније пословне људе и њихове фирме
које послују у Зрењанину и региону чији је он центар.
Веома позитивно је и то што у целој години није било негативног медијског извештавања у
погледу активности „ЗРЕПОК“-а чак ни у време жестоких конфликата са локалном политичком елитом
и носиоцима најодговорнијих функција у градској управи што говори о исправној и доследној политици
према медијима и њиховим посланицима.
При крају овог „сумирања“ протекле године, подсетићу и на нешто што је по мени од
суштинске важности, а то је да је „ЗРЕПОК“ настао као последица сазревања свести не само нас,
његових оснивача, већ и сазреле ситуације у нашем друштву које се налази у дубокој кризи и
транзицији, да се ствари могу истински променити само ако се и ми сами променимо и само уколико
будемо сви на томе посвећено радили. Ми, који смо успели да се докажемо у свом послу и животу и
представљамо предмет интересовања јавности, имамо тим већу обавезу да личним примером
подстичемо све око себе на потребу да стално радимо на томе да будемо бољи него што јесмо и да
брже мењамо све оно што не ваља, јер једино тако ово друштво и средина у којој живимо може да се
трансформише у место достојно живљења савременог човека овог доба.
Успешна друштва настоје да створе друштва једнаких шанси у којем ће се вредновати знање,
рад и резултат, а успешни подстицати како би били пример свим осталим члановима друштва и како
би се створио систем вредности који ће гонити друштво напред.
Са великим задовољством могу да констатујем да су ЗРЕПОК и његови оснивачи у потпуности
одговорили изазовима тешког времена и оправдали епитет одговорних људи који се као такви односе
не само према обавезама у својим фирмама и фамилијама већ и према обавезама према заједници у
којој живимо и радимо.
Након пуне две године рада и функционисања „ЗРЕПОК“-а, сматрам да је потпуно исправно
било и опредељење његових оснивача да свој ангажман потраже у цивилном сектору који у нашем
друштву није развијен, а сасвим је јасно да без јаког цивилног сектора нема ни озбиљне демократије

јер се показало да политика не може да одговори на сва питања и што је још горе, често та иста
политика водећи превише рачуна о интересима њених протагониста у потпуности занемарује
интересе оних који су за ту политику гласали и поклонили јој поверење.
Зато је велика сатисфакција то што је ЗРЕПОК код многих обичних људи пробудио наду да се
може утицати на властити живот и услове рада у свом окружењу и без директног укључења у
политику и искрено верујем да ће све више бити сличних организација ЗРЕПОК-у у различитим
сферама друштвеног живота које ће заједничким делањем утицати да се ово наше посрнуло друштво
истински промени на добробит свих његових чланова.
У том смислу ЗРЕПОК видим и даље као искру која ће подстаћи пламен истинских промена у
нашем друштву. Посебно ми је драго што су наш ангажман препознали изузетно значајни људи и
организације и ван нашег града тако да слободно могу рећи да ЗРЕПОК већ служи као пример многим
другим срединама у нашој земљи и да се по узору на њега већ организују сличне организације и у том
смислу Зрењанин може да се похвали у позитвином смислу да је постао извозник добрих идеја а да је
ЗРЕПОК постао и својеврстан Зрењанински бренд.
КОПЛЕТНА ХРОНОЛОГИЈА БИТНИХ ДЕШАВАЊА У ТОКУ 2011. ГОДИНЕ:
Време:

ОПИС ДЕШАВАЊА:

јануар

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ „ЗРЕПОК“-а у 2010. 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 ПРВЕ ГОДИНА РАДА „ЗРЕПОК“-а
Свечани годишњи коктел је уприличен у „Малој сали“ хотела „Војводина“. Током
коктела сумирани су резултати рада Удружења у првој години постојања, презентован
је план активности за 2011. годину и представљен нови члан Удружења Петар Шимшић
и Зрењанинска фирма „ЕЛЕКТРИК“. Овом приликом промовисано је и признање
Удружења под називом „ПОВЕЉА ПРИЈАТЕЉА“, а две такве повеље су додељене
пријатељима „ЗРЕПОК“-а Божидару Воргићу, директору Народног музеја у Зрењанину
и Војиславу Табачком, председнику Управног одбора Спортског Савеза града
Зрењанина.
коктел је искоришћен и за промовисање циљева ЗРЕПОК-а у 2011. години и
упознавање јавности са пројектом „ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА“

фебруар

САСТАНАК СА ПРИВРЕДНИЦИМА ИЗ ЖИТИШТА
Иницијативу за овај састанак поднели су Житиштански привредници који раде на
оснивању „Алијансе за развој општине Житиште“ и који су пожелели да успоставе
партнерски однос са ЗРЕПОК-ом. Делагацију из Житишта чинили су Председник
Удружења предузетника Житишта Станко Влаисављевић и Председник Месне
заједнице Житиште и Саветник Председника Општине Житиште Душко Кочалка
ОДРЖАНА ПРВА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2011. ГОДИНИ
Најважнији теме: договор око реализације пројекта ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА,
потписивања уговора са НАЛЕД-ом, спровођења пројекта сарадње са ТФ Михајло
Пупин и реализација обуке са ИРИ-јем
„ЗРЕПОК“ ОБЈАВИО САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ У ВЕЗИ ЕКОЛОШКЕ ТАКСЕ
Ово саопштење и наступи у јавности у вези са одлуком градске скупштине су изазвале
бројне бурне реакције политичке елите што је запретило да ЗРЕПОК уведе у озбиљне

проблеме. На крају године, након сагледавања ефеката нове одлуке о еколошкој такси,
показало се да је ЗРЕПОК био у потпуности у праву када је критички реаговао на
усвојену нову одлуку што је на крају и потврђено усвајањем измене ове одлуке на
заседању скупштине града у децембру месецу.
ДЕЛЕГАЦИЈА „ЗРЕПОК“-а НА СЕМИНАРУ У ОРГАНИЗАЦИЈИ „BUSINESS
EUROPE“-а
На позив Уније Послодаваца Србије и највеће послодавачке организације у Европи
„BUSINESSEUROPE“-а, у Београдском хотелу КОНТИНЕНТАЛ, 18. фебруара,
делегација „ЗРЕПОК“-а је присуствовала семинару под називом „ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ“. Овај семинар је организован у оквиру регионалног пројекта „BOSMIP III„
(Business organizations as single market players III) у којем је Унија послодаваца Србије
једна од партнера. Делегацију из Зрењанина чинили су: Милоје Тодоровић, власник
фирме „Еуродомус“, Стева Кочалка, власник фирме „Валор“, Петар Медаревић,
извршни директор финансија „ГОМЕКС“ и Наташа Козић, испред „Уније послодаваца
Србије – послодавци Зрењанина“.
РЕАЛИЗОВАНА ОБУКА ЧЛАНОВА „ЗРЕПОК“-а ЗА МЕДИЈСКЕ НАСТУПЕ ОД
СТРАНЕ „ИРИ“-ја
У склопу радније договорене сарадње са „ИРИ“ јем одржана је обука у просторијама
ЗРЕПОК-а заинтересованим члановима у вези наступа у јавности и пред медијима
март

ОДРЖАНА ДРУГА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2011. ГОДИНИ
Најважније теме: усвојено да Лазар Ерне буде вођа пројекта ЗСК, донета одлука о
донацији еколошком покрету „ПАНОНСКА ЗОРА“ и реализацији пројекта „ДА СЕ
ЛАКШЕ ДИШЕ“
ПО ДРУГИ ПУТ „ЗРЕПОК“ ОРГАНИЗОВАО АКЦИЈУ „ДА СЕ ЛАКШЕ ДИШЕ“
У поводу светског дана шума, у оквиру пројекта који је „ЗРЕПОК“ осмислио и
назвао „ДА СЕ ЛАКШЕ ДИШЕ“ , чланови „ЗРЕПОК“-а су поклонили граду Зрењанину и
свим општинама Средњебатантског округа укупно 5.000 садница Сибирског бреста.
„ЗРЕПОК“ УЗЕО УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ ЗРЕЊАНИНСКОГ „БИД“-А
На позив Зрењанинског „БИД“-а (зоне унапређеног пословања), „ЗРЕПОК“ је узео
учешће у пројекту под називом „Јачање капацитета зона унапређеног пословања у
Србији”. Носилац овог пројекта је Зрењанински „БИД“, а главни партнер Британска
асоцијација „БИД“-ова. Учесници овог пројекта су и свих 8 преосталих „БИД“-ова у
Србији. Сврха овог пројекта је афирмација и унапређење рада и функционисања
„БИД“-ова у Србији. У оквиру овог пројекта, који је финансиран од стране Савета
Европе са 103 хиљаде евра, организована је и студијска посета Великој Британији,
односно „БИД“-овима у централној Енглеској, у периоду од 21. до 26. марта. „ЗРЕПОК“
је на овом студијском путовању представљао председник, Драган Видаковић.

април

ОДРЖАНА ТРЕЋА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2011. ГОДИНИ
Најважнија теме: Усвојени су предлози споразума са НАЛЕД-ом као и са партнерима
на изради пројекта ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА и овлашћен председник да исте
потпише на договореном састанку 6. Априла.
ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ СА „НАЛЕД“- ом И ПАРТНЕРСТВУ СА РПК, ОУП
и УПС – ПОСЛОДАВЦИ ЗРЕЊАНИНА
У просторијама „ЗРЕПОК“-а свечано су потписана два веома важна споразума. Први је
Споразум о сарадњи између „ЗРЕПОК“-а и „Националне алијансе за локални

економски развој – НАЛЕД“, а други је Споразум о партнерству и сарадњи на изради
пројекта „ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА“ између „ЗРЕПОК“-а као носиоца пројекта, са
једне стране, и Регионалне привредне коморе Зрењанин, Општег удружења
предузетника Зрењанин и Уније послодаваца Србије – Послодавци Зрењанина са
друге стране. У име „ЗРЕПОК“-а Споразуме је потписао председник Драган Видаковић,
у име „НАЛЕД“-а председник Управног одбора Владимир Чупић, у име РПК Зрењанин,
председник мр Милан Радовановић, у име ОУП-а, председник Мирослав Ђурић, а у
име УПС – Послодавци Зрењанина, председник УПС-а Небојша Атанацковић.
Свечаном потписивању споразума су присуствовали начелница Средњебанатског
управног округа Тања Дуловић, заменик градоначелника Зрењанина Горан Каурић,
председник Општине Житиште Драган Миленковић, као и представници медија.
САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА УДРУЖЕЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА
РАДУ СБО
На основу покренуте иницијативе од стране представника новооснованог Удружења за
безбедност и здравље на раду Средњебанатског округа, организован је састанак с
циљем упознавања ЗРЕПОК-а са радом и пољима деловања овог удружења као и
разматрање могућих аспеката успостављања међусобне сарадње. Испред ЗРЕПОК-а,
састанку су присуствовали Драган Видаковић, председник, Будимир Јовановић,
заменик председника и Горан Ковачевић, члан ИО. УБЗР СБО су представили
председник Александар Комленовић и потпредседник Дарко Данкулов.
“ЗРЕПОК” и ТФ “МИХАЈЛО ПУПИН” ОБЈАВИЛИ КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ
ВОЛОНТЕРСКЕ
ПРАКСЕ
На основу уговора о пословно-техничкој сарадњи закљученог дана 31.08.2010.
године у Зрењанину, „ЗРЕПОК“ и Технички факултет “Михајло Пупин”, расписали си
конкурс за обављање волонтерске, стручне праксе у фирмама чланица Удружења. Сви
заинтересовани свршени студенти, односно студенти завршне године основних
студија, који намеравју да упишу мастер студије, позвани су да узму учешће на овом
конкурсу.
мај

ЧЛАН “ЗРЕПОК”-а ИМЕНОВАН ЗА ПОТПРЕДСЕДНИКА УПС-а И ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА УП ВОЈВОДИНЕ
На 26. седници Управног одбора Уније послодаваца Србије која је одржана 5. маја
2011. године разматране су и донесене одлуке о кадровским променама у структури
руководства организације, а све са циљем бољег заступања интереса и квалитетнијег
рада привреде. На предлог председника Уније послодаваца Србије, Небојше
Атанацковића именован је и нови потпредседник УПС-а и то: Горан Ковачевић, власник
трговинске фирме “Гомекс” и један од оснивача и чланова ИО ЗРЕПОК-а.
НА ТФ “МИХАЈЛО ПУПИН” ОДРЖАНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА РАСПИСАНОГ
КОНКУРСА ЗА ВОЛОНТИРАЊЕ
Поводом расписаног конкурса за обављање волонтерске стручне праксе у фирмама
чланицама „ЗРЕПОК“-а, на ТФ „Михајло Пупин“ одржана је конференција за медије.
Циљ ове конференције била је јавна презентација конкурса чиме би се детаљније
приближио сам програм волонтирања и одговорило на питања студената у вези са
евентуалним нејасноћама. Конкурс је расписан од 28. априла до 13. маја са обећањем
да ће се коначни резултати примљених студената знати до краја маја месеца.
ОДРЖАНА ЧЕТВРТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2011.
ГОДИНИ
Најважније теме ове седнице која је одржана у новом ГОМЕКСОВОМ објекту:
Размотрен предлог уговора са Лазар Ернеом у вези ангажовања на реализацији

пројекта „ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА“ и дато одобрење председнику да потпиште
уговор након што се изврше корекције које су на седници изнете и прихваћене. Дато
овлашћење председнику да покрене процедуру пријема новог запосленог радника у
ЗРПЕОК-у по основу програма „ПРВА ШАНСА“. Одбијен предлог понуде МЗ „Вељко
Влаховић“ у вези са учешћем ЗРЕПОК-а на ЕТНО ФЕСТИВАЛУ. Прихваћен предлог
БИД-а и дато овлашћење председнику да потпише предложени протокол о сарадњи са
БИД-ом а ИО овлашћен да донесе одлуку у погледу начина и износа подршке
манифестације „КОРЗО ФЕСТ“
„ЗРЕПОК“ ПОДРЖАО АКЦИЈУ ПРОМОВИСАЊА ЗАВЕШТАЊА ОРГАНА
У биоскопу „СИНЕМА“ у организацији Зрењанинског Црвеног крста, одржана је трибина
под називом „ШАНСА ЗА НОВИ ЖИВОТ“ чији је основни циљ промовисање завештања
и пресађивања органа. „ЗРЕПОК“ је донео одлуку да подржи ову акцију са донацијом
од 50 хиљ. динара са дубоким уверењем да је ово веома значајна активност за нашу
средину јер директно доприноси не само спашавању живота већ и продужавању
животног и радног века људи.
САСТАНАК НАЈВИШИХ ПРЕДСТАВНИКА „УРС“-а И „ЗРЕПОК“-а
У склопу посете највиших представника Уједињених региона Србије Зрењанину, а на
личну иницијативу лидера УРС-а, г-дина Млађана Динкића, „Зрењанински пословни
круг – ЗРЕПОК“ је у уторак 24. маја 2011. године, у хотелу „КАШТЕЛ“ Ечка, угостио на
радном ручку делегацију коју су, поред лидера УРС Млађана Динкића, чинили још и
члан Председништва УРС Александар Оџић и чланови Управе УРС Дејан Јовановић,
Слободан Мараш и Дарко Трајлов. Овом састанку су присуствовали готово сви
чланови „ЗРЕПОК“. И овај састанак је изазвао велику пажњу јавности а а протекао је и
отвореном и конструктивном разговору у којем су обе стране имале прилике да се
боље упознсју и изнесу своје виђење у погледу покренуте акције децентрализације
Србије.
„ЗРЕПОК“ ПОДРЖАО ЗРЕЊАНИНСКИ „БИД“ И МАНИФЕСТАЦИЈУ „КОРЗО ФЕСТ“
На конференцији за новинаре одржаној 31.05.2011 у мултимедијалној сали скупштине
града представљен је пројекат „КОРЗО ФЕСТ“ и потписан протокол о сарадњи између
„ЗРЕПОК“-а и „БИД“-а. Председник „ЗРЕПОК“-а Драган Видаковић је овом приликом
уручио председнику УО „БИД“-а, Маријану Рончевићу, одлуку скупштине „ЗРЕПОК“-а о
донацији у износу од 100 хиљада динара.
јуни

ОДРЖАНА ПЕТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2011. ГОДИНИ
Најважније теме и закључци: Представљена нова запослена радница на радном месту
„ПР – СЕКРЕТАР“ у ЗРЕПОК-у, Дара Марков, и прихваћена и увојена информација о
начину реализације њеног запослења у оквиру пројекта запошљавања преко НСЗ-а.
Усвојена информација председника УПС – Послодавци Зрењанина, Горана
Ковачевића, у вези са активностима и наступима у погледу блокада путева од стране
пољопривредника, у погледу ставова у вези са организовањем послодавачке
организације на нивоу Војводине и у вези планова за организовање секције угоститеља
у оквиру УПС-ПЗ
ОФОРМЉЕНА РАДНА ГРУПА И УПУЋЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И
ПРИВРЕДНИЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПИСАЊУ “ЗРЕЊАНИНСКЕ СИВЕ КЊИГЕ”
Радна група за реализацију пројекта „ЗРЕЊАНИСКА СИВА КЊИГА“, коју чине
представници ЗРЕПОК-а, као носиоца пројекта, и партнера на пројекту (НАЛЕД-а,
РЕГИОНАЛНЕ
ПРИВРЕДНЕ
КОМОРЕ
ЗРЕЊАНИН,
ОПШТЕГ
УДРУЖЕЊА
ПРЕДУЗЕТНИКА ЗРЕЊАНИН и Уније послодаваца Србије – ПОСЛОДАВЦИ

ЗРЕЊАНИНА), упутила је јавни позив свим предузетницима и привредницима
Зрењанина и региона Средњебанатског округа да узму учешће у изради књиге тиме
што ће изнети проблеме и предлоге решења проблема који произилазе из домена
надлежности локалних управа града Зрењанина и општина Средњебанатског округа.
ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ У ВЕЗИ ПРОЈЕКТА „ЗРЕЊАНИНСКА
СИВА КЊИГА“
У просторијама „ЗРЕПОК“-а, 21. јуна 2011. одржана је конференција за новинаре која је
имала за циљ обавештавање јавности о току и реализацији пројекта „Зрењанинска
сива књига“, представљање чланова радне групе ангажоване на реализацији истог и
презентација њиховог плана активности.
јули

ОДРЖАНА ШЕСТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2011. ГОДИНИ
Најважније теме и закључци: Уговорен састанак са ИРИ-јем и позвани сви чланови
ЗРЕПОК-а да узму учешће на састанку. Позвани сви чланови ЗРЕПОК-а да се лично
укључе у пројекат „ЗР СИВА КЊИГА“ попуне Упитнике радне групе и доставе примере
адекватне за тај пројекат. Драгољуб Бјелоглав поднео извештај о току реализације
пројекта сарадње са ТФ Михајло Пупин.
УПРИЛИЧЕН САСТАНАК И ЗАЈЕДНИЧКИ РУЧАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА „ИРИ“-ја
У Каштел Ечки је организован заједнички ручак са Пол Сколским, директором ИРИ-ја за
Србију и његовим помоћником Илијом Војиновићем. Тема је била постављање и
комуникација ЗРЕПОК-а у време избора и односи наше организације са политичким
странкама и јавношћу уопште.

август

ОДРЖАНА СЕДМА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2011. ГОДИНИ
Ова седница је одржана на голф теренима код Жабља на иницијативу и у домаћинству
члана Милоја Тодоровића. На седници је усвојен предлог нацрта пројекта од стране
ИРИ-ја у погледу организовања јавних трибина по битним друштвеним и економским
темама града Зрењанина и региона средње банатског округа. Дато овлашћење
председнику да о томе обавести ИРИ и да предузме све неохподне радње у циљу
реализације овог пројекта. Прихваћена је и информација о току реализације Летње
стручне праксе од стране вође пројекта сарадње са ТФ Михајло Пупин – Драгољуба
Бјелоглава.

септембар

ОДРЖАНА ОСМА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2011. ГОДИНИ
Ова скупштина је одржана у Српском Итебеју у домаћинству члана ЗРЕПОК-а
Војислава Мркшића, а у жељи да се настави са променом места организовања
састанака и међусобним бољим упознавањем чланова ЗРЕПОК.а. Најзначајније теме и
закључци: Усвојен предлог агенде медијске промоције завршетка летње стручне
праксе и реализације пројекта сарадње са ТФ „Михајло Пупин“; Урађена анализа
досадашњих резултата на реализацији пројекта „ЗР СИВА КЊИГА“.
ОСНОВАН СЕКТОР ТРГОВИНЕ УНИЈЕ ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ
На конференцији за новинаре у београдском Медија центру најшира јавност упозната
је са оснивањем Сектора за трговину Уније послодаваца Србије, као независне и
професионалне организације послодаваца у грани трговине, на чијем је челу Горан
Ковачевић, сувласник компаније „Гомекс“, једне од оснивача „ЗРЕПОК“-а, а чији је и
један од чланова Управног одбора Драган Видаковић, председник „ЗРЕПОК“-а. Сектор
трговине основале су значајне трговинске компаније које послују у Републици Србији

као независну гранску организацију у оквиру Уније послодаваца Србије са циљем да
као репрезентативна организација у грани трговине и одговоран партнер држави,
синдикатима и представницима потрошача учествују у креирању законске регулативе и
пратећих прописа ослоњених на искуство из свакодневне праксе и тако активно
допринесу даљем развоју гране трговине и слободног тржишта у Србији
РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ „ЗР СИВЕ КЊИГЕ“ ОДРЖАЛА САСТАНАК СА
ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ И ЊЕГОВИМ САРАДНИЦИМА

октобар

У петак, 30. септембра 2011. године, у сали Градског већа одржан је састанак
градоначелника и тима његових сарадника, са једне, и потписника пројекта
„Зрењанинска
сива
књига“
са
друге
стране.
Састанак је инициран од стране радне групе на изради пројекта и први је у низу који ће
две стране одржавати сваког последњег петка у месецу до краја 211 године. Циљ
одржавања ових састанака је успостављање редовне и боље комуникације између
релевантних представника предузетника и привредника града Зрењанина са једне
стране и највиших носиоца градских функција са друге стране, а све у сврху решавања
уочених проблема и успостављању бољег амбијента за пословање у граду Зрењанину.
ОДРЖАНА ДЕВЕТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2011. ГОДИНИ
Најзначајније теме и закључци: Једногласно усвојена одлука о искључењу члана Петра
Шимшића из удружења и отпису потраживања која удружење има према његовој
фирми у погледу неисплаћених чланарина; Прихваћени предлози за нове пријатеље:
Јовановићев предлог Ирене Тот, Видаковићев предлог Дмитра Мајсторовића и
Тодоровићев предлог Бранка Вујовића. Потврђена одлука ИО ЗРЕПОК-а да се одобри
донација ТФ „Михајло Пупин“ у износу од 50 хиљада динара из текућих средстава
удружења за обезбеђење наградног фонда за студенте ангажоване на летњој стручној
пракси у фирмама чланицама ЗРЕПОК-а; Усвојен отказ Даре Марков запослене у
ЗРЕПОК-у по основу програма „ПРВА ШАНСА“,а председнику дат мандат да покрене
процедуру пријема новог радника на радном месту ПР – СЕКРЕТАР Удружења;

ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ОДБРАНА СТУДЕНТСКИХ ПРОЈЕКТНИХ ЗАДАТКА „ЛЕТЊЕ
СТУЧНЕ ПРАКСЕ“
У четвртак 06. октобра на Техничком Факултету „Михајло Пупин“ студенти прве
генарције „Летње стручне праксе“ презентовали су и бранили своје пројектне задатке.
Од дванаесторо полазника праксе, радове је успешно привело крају и презентовало
петочланој комисији, њих деветоро. Петочлани жири у саставу: професор Јанковић
Слободан, професор Дејан Ђорђевић, доцент Бранко Марковски, студент продекан,
Давид Гилезан и представник „ЗРЕПОК“-а, Драгољуб Бјелоглав, имали су задатак да
изгласају најбољег међу њима.
СВЕЧАНО ПРОГЛАШЕЊЕ НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА ТФ „МИХАЈЛО ПУПИН“ НА
ЛЕТЊОЈ СТРУЧНОЈ ПРАКСИ У ФИРМАМА „ЗРЕПОК“-А
На факултету „Михајло Пупин“,одржана је конференција за медије у поводу окончања
овогодишње летње стручне праксе студената овог факултета која је реализована у
фирмама чланицама „ЗРЕПОК“-а у склопу уговора о пословно техничкој сарадњи који
су ТФ „Михајло Пупин“ и „ЗРЕПОК“ потписали 31.08.2010. године. Овом приликом
презентовани су резултати и успех студената који су постигнути током праксе и
рангирани најбољи радови на основу чега је изабран и најбољи међу њима који је
награђен стипендијом „ЗРЕПОК“-а и покривањем трошкова мастер студија на овом
факултету.
РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ „ЗР СИВЕ КЊИГЕ“ ОДРЖАЛА ДРУГИ САСТАНАК СА

ПРЕДСТАВНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
У петак, 28. октобра 2011. године, у сали Градског већа одржан је други у низу састанак
представника градске управе са једне, и потписника пројекта „Зрењанинска сива књига“
са друге стране. Састанак је протекао у веома напетој атмосфери због непланираног
изостанка Градоначелника и непримереног држања појединих представника градске
управе. Ипак, састанак је приведен крају, а заједнички је оцењено да је био неуспешан.
новембар

ОДРЖАНА ДЕСЕТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2011. ГОДИНИ
Најзначајније теме и закључци: Потписан Уговор о стипендирању најбољег студента на
„Летњој стручној пракси“ Мате Габријелом; Извршено тајно изјашњавање чланова о
пријему новог члана и пријатеља, сви предложени кандидати су једногласно
прихваћени; Прихваћена понуда фирме БОНИТЕТИ, а председник овлашћен да
потпише уговор и реализује набавку једне лиценце – права за приступ услугама ове
фирме и то за опцију Професионални пакет; Усвојен је предлог о једнократној донацији
чланова ЗРЕПОК-а удружењу у износу од по 25.000,00 динара,
“ЗРЕПОК“, РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ „ЗСК“ и „НАЛЕД“ ОРГАНИЗОВАЛИ
ТРИБИНУ ПОД НАЗИВОМ: “СВЕОБУХВАТНА РЕФОРМА ПРОПИСА У СРБИЈИ И
ЗРЕЊАНИНУ - ШТА ЈЕ ДОСАД УРАЂЕНО И ШТА ЈОШ ТРЕБА ДА СЕ УРАДИ?”
У Барокној сали Скупштине града Зрењанина 1. новембра одржана је Трибина под
називом “СВЕОБУХВАТНА РЕФОРМА ПРОПИСА У СРБИЈИ И ЗРЕЊАНИНУ - ШТА ЈЕ
ДОСАД УРАЂЕНО И ШТА ЈОШ ТРЕБА ДА СЕ УРАДИ?” у организацији ЗРЕПОК-а,
радне групе на изради Зрењанинске сиве књиге и Националне Алијансе за Локални
Економски развој (НАЛЕД). Трибина је изузетно добро медијски пропраћена а као
веома позитивно је оцењено и присуство Градоначелника што је потврдило
„отопљавање“ односа и успостављање боље комуникације са носиоцима најважнијих
фунцкија у граду
РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ „ЗР СИВЕ КЊИГЕ“ ОДРЖАЛА ТРЕЋИ САСТАНАК СА
ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ И ЊЕГОВИМ САРАДНИЦИМА
У уторак, 15. новембра 2011. године, у сали Градског већа одржан је трећи у низу
састанака градоначелника и тима његових сарадника, са једне, и потписника пројекта
„Зрењанинска сива књига“ са друге стране. Овај пут састанак је био од обостране
користи, показано је задовољство због наставка сарадње и заједничког деловања у
решавању проблема предузетника и привредника Града Зрењанина.
Састанак је протекао у радној атмосфери, отвореној и искреној дискусији у којој су
усвојени важни закључци као и већина предлога од стране радне групе за израду ЗСК.

децембар

ОДРЖАНА ЈЕДАНАЕСТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2011.
ГОДИНИ
Најзначајније теме и закључци: Одлучено да се ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА јавно
промовише 19. јануара 2012. године на дан када ће бити приређен и коктел у поводу
годишњице од отварања канцеларије и почетка рада ЗРЕПОК-а. Скупштина се
сагласила и са тиме да се и у 2012 години настави са пројектом ЗР СИВА КЊИГА.
Прихваћен предлог Прилога јавној расправи у вези нове одлуке о локалној такси за
истицање фирме коју је сачинио Председник. Верификована одлука о проглашњу
нових пријатеља: Ирене Тот, Бранка Вујовића и Дмитра Мајсторовића. Усвојена молба
запослене раднице о исплати солидарне помоћи у износу од 30 хиљ. динара. Донета
одлука да ЗРЕПОК подржи кампању СОЛИДАРНОСТИ коју је покренуо градоначелник
Зрењанина са новчаним износом од 100 хиљ. динара. Усвојен годишњи извештај
Председника о раду и финансијском пословању ЗРЕПОК-а. Тајним гласањем поново за

председника изабран Драган Видаковић и чланови Извршног одбора Драгољуб
Бјелоглав и Будимир Јовановић, док ће уместо досадашњег члана Горана Ковачевића,
нови члан ИО бити Стева Кочалка. Скупштина овластила Председника да присуствује
церемонији потписивања Споразумао сарадњи измећу Зрењанина, Кикинде и Новог
Бечеја са USAID-овим пројектом локалног одрживог развоја и да потпише у име
ЗРЕПОК-а Анекс тог споразума којим се обезбеђује учешће ЗРЕПОК-а у овом пројекту
ЗРЕПОК ПОТПИСАО АНЕКС СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЗРЕЊАНИНА,
КИКИНДЕ И НОВОГ БЕЧЕЈА СА У ОКВИРУ „УСАИД“-овог ПРОЈЕКТА ОДРЖИВОГ
ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА
На позив „USAID”-a, у понедељак 12. децембра, у хотелу Каштел Ечка, Председник
ЗРЕПОК-а је присуствовао свечаном потписивању Споразума о сарадњи између
Зрењанина, Кикинде и Новог Бечеја у оквиру „USAID”-овог пројекта одрживог локалног
развоја и том приликом је у име ЗРЕПОК.а потписао Анекс овог споразума чиме је
ЗРЕПОК не само подржао реализацију овог значајног пројекта већ и узео директно
активно учешће у њему.
РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ „ЗР СИВЕ КЊИГЕ“ ОДРЖАЛА ЧЕТВРТИ САСТАНАК СА
ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ И ЊЕГОВИМ САРАДНИЦИМА
У петак, 23. децембра 2011. године, у сали Градског већа одржан је четврти у низу
састанака између градоначелника и тима његових сарадника, са једне, и потписника
пројекта „Зрењанинска сива књига“ са друге стране.
И овај пут је састанак био од обостране користи, усаглашени су конкретни предлози,
постављени нови циљеви и планови за даљи рад, а отворено је показано и
задовољство због добре сарадње и заједничког деловања у решавању проблема
предузетника и привредника Града Зрењанина.

ПЛАН АКТИВНОСТИ У 2012. ГОДИНИ
Обзиром на досадашње резултате који у потпуности оправдавају циљеве оснивача ЗРЕПОК-а,
нема разлога да се одступа од досадашњег начина деловања, тако да ће се активности ЗРЕПОК-а и у
трећој години постојања базирати у оквиру четири дефинисане области деловања:
I
II
III
IV

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

Скупштина ЗРЕПОК-а је на свом децембарском заседању, разматрајући извештај
Председника и резултате свог рада у току 2011. године, закључила да се ЗРЕПОК у свом
досадашњем ангажману недовољно бавио четвртом области деловања, односно радом на
унапређењу успешности својих чланова и активнијим проналажењем могућности поспешивања
међусобне сарадње. Имајући у виду снажну економску кризу у којој се нашло наше друштво и
привреда, потреба за већим ангажманом у овој области деловања се намеће као приоритет.
Осим тога, јасно је да ће 2012. година бити изборна и да ће степен осетљивости политичке
елите на рад Удружења која се активно баве друштвеним и економским питањима за која наши
политичари још увек сматрају да су искључива „привилегија“ политике, сасвим сигурно бити велик, а

да се овакав ангажман може лако тумачити као политичко деловање. Обзиром на више пута јавно
изречен став да ЗРЕПОК неће учествовати у политичким нити изборним процесима, логично је
опредељење чланова ЗРЕПОК.а да се интензитет активности у првој области деловања смањи, а
нарочито у погледу јавних иступа у поводу оцењивања појединих одлука градских власти. То свакако
не значи да се ЗРЕПОК неће одрицати права на отворену и аргументовану критику свега оног што је
лоше по нашу средину а нарочито по рад предузетника и привредника града Зрењанина и региона
Средњебанатског округа.
Због свега напред наведеног, ЗРЕПОК ће у 2012. години, понајвише посветити своје време
управо зацртаној четвртој области деловања и на томе ће бити фокус ЗРЕПОК-ових активности. Осим
тога, ЗРЕПОК планира да настави са пројектом ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА и да у току 2012
године прикупи материјал за своје друго издање. Нема сумње да ће се наставити и са акцијом „ДА СЕ
ЛАКШЕ ДИШЕ“ као и са реализацијом уговорене сарадње са Зрењанинским Факултетом техничких
наука Михајло Пупин.
Уверени смо да ћемо истрајним и доследним радом и ангажманом на остваривању зацртаних
циљева постићи оно што и јесте основна визија ЗРЕПОК-а, а то је да град Зрењанин и регион
Средњебанатског округа буду једна од најпожељнијих средина за живот и рад у нашој земљи а да
ЗРЕПОК буде утицајна организација у њој која томе активно доприноси.

У Зрењанину, 19.01.2012. године

Извештај сачинио:
Драган Видаковић, председник Удружења

Чланови ЗРЕПОК-а са првим пријатељима на коктелу
поводом прве године рада ЗРЕПОК-а

Детаљ са свечаног коктела поводом прве године рада
ЗРЕПОК-а

Слика са потписивања споразума о партнерству са
„НАЛЕД“-ом, РПК Зрењанин, ОУП Зрењанин и УПС –
Послодавци Зрењанина

Слика са трибине у градској скупштини

Чланови ЗРЕПОК-а и представници факултета Михајло
Пупин са најбољим студентима на летњој стручној
пракси

Потписивање уговора о стипендирању најбоље
студенткиње на стручној пракси Мате Габријелом

