ЈАВНИ ИЗВЕШТАЈ И ОЦЕНА РАДА И РЕЗУЛТАТА „ЗРЕПОК“-А У 2013. ГОДИНИ

У четврту годину свог постојања „ЗРЕПОК“ је ушао са једним новим чланом
(Војин Обрадовић, власник фирме „ТОЧАК АУТО“ Зрењанин) и још два нова пријатеља
(Владимир Грубанов и Дмитар Мајсторовић). Ово је свакако оснажило положај и утицај
удружења, а нарочито је за похвалу укључење Војина Обрадовића у рад „ЗРЕПОК“-а
јер је својом активношћу, као и предлозима, дао директан допринос „ЗРЕПОК“-у и може
се рећи да је његов избор за новог члана био прави избор, а да његово учлањење
представља једно од већих постигнућа „ЗРЕПОК“-а у 2013. години.
Значајно је истаћи да је за протекле 4 године, удружење изгубило само једног
члана и једног добило, што говори о стабилности и постојаности чврсто утемељених
оснивачких принципа „ЗРЕПОК“-а, али и о доследности у пажљивом одабиру оних који
ће се везивати за „ЗРЕПОК“, што на најбољи начин доприноси подизању угледа
удружења и са том праксом ће се наставити и у будућности.
И ова 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 овогодишњи 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.
И овај пут нам је жеља била да свечано обележимо почетак рада „ЗРЕПОК“-а,
осврнемо се на претходну годину и изнесемо планове за предстојећу. Том приликом, у
име „ЗРЕПОК“-а, председник је подсетио присутне: „да смо годину дана раније на
истом месту јасно и отворено рекли да „ЗРЕПОК“ прави отклон од политике у
смислу да неће учествовати нити у предизборним нити у изборним радњама нити
да има претензије да његови чланови буду бирани или да утичу на избор наших
суграђана. Наш однос према власти, како раније тако и сада ће бити онакав како
смо у старту рекли, ми ћемо настојати да будемо коректвини фактор власти и да
се ставимо на располагање носиоцима најзначајнијих функција у овом граду у жељи
да препознају у нама један недовољно искоришћени потенцијал, јер сам уверен да ми
можемо овој средини да дамо много више него што је она досад била спремна да
апсорбује.“
У том смислу, истакли смо да, са наше стране, постоји добра воља да се наши
потенцијали више искористе за добробит наше заједнице, а колика ће бити жеља,
спремност и способност од стране локалних градских ауторитета то да искористе –
време ће показати. Са задовољством је изнето запажање да су кључни људи, пре
свега градоначелник, председник скупштине града и њихови најближи сарадници
прихватили ангажман „ЗРЕПОК“-а од самог старта без предрасуда и да смо
успостављену сарадњу са претходном локалном влашћу успели још више да
унапредимо. То се најбоље видело кроз ангажман на реализацији пројекта
„Зрењанинска сива књига“ за 2012. годину, где су људи из локалне власти крајње

2

озбиљно приступали нашим предлозима и сугестијама које смо износили. Све ово је
уливало наду да ће у 2013. години моћи да се види и више значајнијих резултата него
што је то било у претходним годинама, те да ће Зрењанинска сива књига за 2013.
годину бити мање сива и пуно светлија. Међутим, како је година одмицала, а власт се
учвршћивала, показивала је све мање стрпљења и слуха за наше захтеве. Крајем маја
и почетком јуна месеца ти су односи дошли у ту фазу да нас је градоначелник
избегавао на састанцима. Наша реакција и отворен неформални разговор на састанку
уприличном најпре са градоначелником, а потом и са председником скупштине града је
утицао да се односи нормализују и да се настави са редовном комуникацијом од
септембра месеца, међутим у измењеним околностима и уз прихватање чињенице да
су носиоци највиших функција у граду неспособни да обезбеде присуство одговорних
лица из јавних предузећа, па и из саме градске управе, која су идентификована као
проблеми, те да нису у стању ништа да остваре од оног што обећају. Испоставило се
да су стварне полуге моћи у овој консталацији власти на сасвим другом месту и да су
потпуно отуђене од реалности и наше стварности и да су тешко доступне.
Приче о утицају „ЗРЕПОК“-а и појединих његових чланова на кључне политичке
фигуре нове власти су овим сасвим пале у воду и природан след ствари је био добра
одлука Извршног одбора „ЗРЕПОК“-а да се организује радни доручак са
представницима медија на којем би се изнело стварно стање ствари и којим је
„ЗРЕПОК“ дефинитивно направио отклон од све пристутнијег става у широј јавности да
се „ЗРЕПОК“ „слизао“ са новом влашћу. Мишљења смо да је организовање радног
доручка са представницима медија био пун погодак и због приближавања „ЗРЕПОК“-а
и његових чланова обичним људима које представљају новинари те да ће ово
дугорочно обезбедити боље разумевање шире јавности у вези са радом и наступима
удружења.
Посебно вреди истаћи велики одзив новинара, a кроз њихова питања и
спремност да се задрже у дужем разговору по многим темама, видела се и њихова
заинтересованост за рад и уважавање чланова удружења и њихових ставова. У сваком
случају, ово је добро искуство и као такво треба да пређе у праксу редовног
одржавања оваквих састанака два пута.
Сумирајући резултате рада на изради „ЗРЕЊАНИНСКЕ СИВЕ КЊИГЕ 2013“ са
жаљењем морамо признати да градске власти Зрењанина нису позитивним
препознале напоре и настојања носиоца овог пројекта да дају властити допринос у
решавању и превазилажењу проблема са којима се наша заједница суочава и отуда не
чуди чињеница да су очекивани ефекти изостали.
Ако би говорили језиком статистике, процена је да је, од новоистављена два
захтева, две иницијативе и једног прилога јавној расправи у протеклој години, усвојен
само један захтев и то делимично. Слаба је утеха то што се у 2013. години успешно
реализовало и 4 од 10 достављених иницијатива и захтева у 2012. години - остаје
горак утисак да са променама тешко иде, па макар оне биле сасвим мале, а захтеви
више него скромни.
Горе од претходно констатованог јесте само још и то да су редовни састанци
које је организовала радна група на изради „ЗРЕЊАНИНСКЕ СИВЕ КЊИГЕ“ са
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челницима градских власти, због своје неефикасности, практично изгубили сваки
смисао, па је дошло и до прекида тешко успостављене редовне комуникације (као
можда и најдрагоценије тековине овог пројекта) између пословне заједнице и
најодговорнијих представника градских власти који су више него очигледно окупирани
политиком и међустраначким и унутарпартијским борбама у којима нема много места
за стварне проблеме грађана и привреде.
Проблеми са редовним одржавањем састанака у оквиру пројекта
„ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА“ и њиховим смислом због изостајања ефеката се
најбоље виде у ПРЕГЛЕДУ АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТА ЗРЕПОК-А У ОДНОСУ НА
ИНИЦИЈАТИВЕ И ЗАХТЕВЕ УПУЋЕНЕ ГРАДСКИМ ЧЕЛНИЦИМА који је саставни део
овог извештаја. Из приложеног извештаја се може јасно видети да би „ЗРЕЊАНИНСКА
СИВА КЊИГА“ могла слободно да се преименујуе у „ЗРЕЊАНИНСКУ ЦРНУ КЊИГУ“.
Ипак, да није све тако црно као што изгледа у погледу комуникације са влашћу,
постарао се начелник округа г-дин Душан Шијан који је показао искрену посвећеност
повереном послу и који је имао слуха за наше захтеве. Овде као посебно вредно треба
истаћи организовање, на нашу иницијативу, два радна састанка на тему БОРБЕ
ПРОТИВ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ на којима су се окупили сви начелници инспекцијских
служби како са републичког тако и са локалног нивоа и на којима су донете конкретне
одлуке из којих је проистекло деловање на терену. Чињеница је, и за похвалу је то што
је добра сарадња са начелником округа изражена и кроз подршку „ЗРЕПОК“-а у
активностима и акцијама које су долазиле из округа. Подсетимо да су чланови
„ЗРЕПОК“-а на позив начелника округа боравили у Русији и Румунији као део
привредне делегације, као и да смо се одазивали на све позиве у погледу дочекивања
страних делегација као што је била посета амбасадора Белорусије и представника
Ногинска.
Као позитивно у 2013. години треба истаћи и почетак изградње Аминског
постројења НИС-а у Елемиру којим би трајно требало да се реши проблем слабог
квалитета гаса и који је сасвим сигурно делом резултат и „ЗРЕПОК“-овог јавног
заговарања решавања овог значајног проблема. У прилог томе да је било и добрих
примера у комуникацији са градским властима иде и то што је скупштина града
подржала пројекат Летње стручне праксе са 600 хиљада динара. Овде треба истаћи и
значајну улогу покрајинског Директора Националне службе за запошљавање као и
Директора филијале у Зрењанину који су препознали „ЗРЕПОК“ као значајну
организацију на националном нивоу која завређује подршку.
Као посебно значајан резултат у 2013. години вреди истаћи унапређење
сарадње са ТФ „Михајло Пупин“ кроз реализовање Летње стручне праксе 2013.
Сматрамо да је ово досад најбољи пројекат „ЗРЕПОК“-а од његовог настанка и да је
прави пример како се уз мало труда и средстава може учинити конкретан и значајан
допринос нашој заједници од којег сви имају користи: и студенти којима је пракса
намењена и факултет који значајно добија на афирмацији и „ЗРЕПОК“ као удружење и
његови чланови који имају прилику да први одаберу најквалитетније будуће кадрове из
ове средине и да јавности у најбољем светлу прикажу своју свест о друштвено
одговорном ангажману. Због тога удружење нема дилеме у погледу наставка
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реализације овог пројекта, а 2014. година у којој се обележава 200 година од рођења
Михајла Пупина треба да се искористи да се цео овај пројекат још више оснажи.
Добар пример друштвено одговорног деловања удружења јесте и наставак
реализације акције ДА СЕ ЛАКШЕ ДИШЕ. Међутим, код ове акције се осећа потреба
проналажења адекватног партнера са којим би се заједнички организовала ова
активност у циљу њеног јачег ефекта и њеног јаснијег профилисања, јер је било доста
лутања и у погледу избора садница и у погледу тога коме и на какав их начин
додељивати како би од ње било што више користи. За ову акцију би било сасвим
примерено применити модел у западном свету познат под називом „fund raising“ које у
преводу значи прикупљање средстава где би се „ЗРЕПОК“ појавио код других
предузећа и институција са одређеним издвојеним средствима и позивом да се
удруживањем тих средстава увећају ефекти саме акције.
„ЗРЕПОК“ је средином 2013. године допунио статут како би могао бити
препознат као кластер у циљу пре свега лакшег аплицирања у неким будућим
пројектима који могу бити интересантни у процесу приближавања Србије ЕУ и њеним
фондовима, али и како би се јасније профилисао интерес удружења да обезбеди
својим члановима директне користи и бенефите.
Да „ЗРЕПОК“ поприма све јасније обележје правог кластера видело се и по
преговорима око испоручиоца горива, струје као и преговорима са ДУНАВ
ОСИГУРАЊЕМ који су довели до потписивања уговора за обједињене набавке под
посебно повољним условима који обезбеђују члановима „ЗРЕПОК“-а значајне уштеде у
будућности.
Ово јесте за похвалу, јер на најбољи начин директно доприноси члановима
удружења и задовољењу њихових интереса који им значајно повећавају мотив за
чланством у организацији и подупирању њених активности.
Због напред изнетог, мишљења смо да је „ЗРЕПОК“ највећи ефекат свог рада у
2013. години имао управо у оној области за коју смо уочили да је претходних година
изостала активност и резултат, а то је у погледу ПОСПЕШИВАЊА МЕЂУСОБНЕ
САРАДЊЕ И УНАПРЕЂЕЊА ВЛАСТИТЕ УСПЕШНОСТИ ЧЛАНОВА ЗРЕПОК-а.
У погледу јачања међусобних веза чланова удружења, вредно је истаћи и
организовано сплаварење на реци Врбас код Бања Луке и посета и гостопримство
родитеља члана удружења Горана Ковачевића у Крњој Јели код Босанског Петровца.
Ово је пракса коју ће „ЗРЕПОК“ наставити да негује и шта више да јача посебно у
погледу већег одзива чланова на позиве за овакве екскурзије јер директно доприносе
јачању међусобних веза чланова удружења и њиховом бољем упознавању и
зближавању.
У 2013. години је одржано укупно 22 састанка Извршног одбора и 10 седница
скупштина, а са просечном присутношћу чланова од преко 80% чланови су на најбољи
начин показали колико им је стало до „ЗРЕПОК“-а и на који начин доживљавају свој
ангажман у њему.
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КОМПЛЕТНА ХРОНОЛОГИЈА БИТНИХ ДЕШАВАЊА У ТОКУ 2013. ГОДИНЕ:
Време:
ОПИС ДЕШАВАЊА:
јануар

ОДРЖАНА ДРУГА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У
2013. ГОДИНИ

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ „ЗРЕПОК“-а у 2012.
ГОДИНИ

Најважније теме: Донета одлука да „ЗРЕПОК“ прихвати позив за учешће у
пројекту Регионалног центра за друштвено економски развој „БАНАТ“ под
називом “Едукативни центар за обуке у професионалним и радним
вештинама - Банат“ и донета одлука да се ЗРЕПОК укључи у пројекат
„Професионална оријентација у Србији“.

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

ПОВОДУ

ОБЕЛЕЖАВАЊА

ТРЕЋЕ

ГОДИНЕ

РАДА

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

Свечани годишњи коктел је уприличен у „Малој сали“ хотела „Војводина“.
Током коктела сумирани су резултати рада Удружења у трећој години
постојања, презентован је план активности за 2013. годину. Овом
приликом су додељене две повеље новим пријатељима „ЗРЕПОК“-а
Дмитру Мајсторовићу, најзаслужнијем човеку за развој стонотениског
спорта у Банату и Владимиру Грубанову, дугогодишњем директору
Луткарске сцене у НП „Тоша Јовановић“ у Зрењанину. На коктелу је
извршена и промоција другог издања „Зрењанинске сиве књиге“.

Поводом Светског дана шума, који се обележава 21. Марта, Удружење
„Зрењанински пословни круг - ЗРЕПОК“ је по четврти пут организовао
акцију „Да се лакше дише“. 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.
ОДРЖАН ДРУГИ САСТАНАК ЧЕЛНИКА ВЛАСТИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
И ПРЕДСТАВНИКА ПОСЛОВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
„ЗРЕПОК“-ОВОГ ПРОЈЕКТА „ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА - 2013“

ЧЛАНОВИ ЗРЕПОКА МЕЂУ ДОБИТНИЦИМА НАГРАДЕ „ЛИЧНОСТ
2012. ГОДИНЕ“
22. Јануара 2013 године у салону Историјског архива у Зрењанину
додељене су награде за „Личност године“ у организацији најтиражнијег и
најпродаванијег недељника у Србији - „Листа Зрењанин“. Међу
лауреатима су и чланови „Зрењанинског пословног круга“ – Живанко
Радованчев, Горан Ковачевић и Војислав Мркшић, а у области привреде
међу прих шест пласираних чак четири личности су из „ЗРЕПОК“-а.

фебруар

март

ОДРЖАНА ПРВА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У
2013. ГОДИНИ
Најважније теме: Донета одлука да се настави са реализацијом пројекта
ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА и у 2013. години заједно са партнерима
„НАЛЕД“ и УПС-Послодавци Зрењанина; Донета одлука да се акција „Да
се лакше дише“ реализује и у 2013 години.
НАСТАВАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „ЗРЕЊАНИНСКА СИВА
КЊИГА“ И У 2013. ГОДИНИ – ОДРЖАН ПРВИ САСТАНАК СА
ГРАДСКИМ ЧЕЛНИЦИМА У 2013. ГОДИНИ
Најважније теме: Постигнут договор у вези са оснивањем Социјално
економског савета Зрењанина; Договорени даљи кораци у вези
решавања проблема слабог квалитета гаса који се испоручује
корисницима у Зрењанину; „ЗРЕПОК“ се укључио у решавање проблема
радног времена угоститељских и трговинских објеката и у решавање
проблема такси превоза и јавног превоза у граду.
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Најважније теме: израда нове одлуке о радном времену угоститељских и
тровинских објеаката, решавање проблема слабог квалитета гаса,
решавање проблема такси превозника и јавног превоза у граду,
решавање проблема саобраћаја у граду и уклањање законом заштићених
зграда у Зрењанину.
април

ОДРЖАНА ТРЕЋА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У
2013. ГОДИНИ
Најважнија теме: договорен начин реализације пројекта „Летња стручна
пракса 2013“, Постигнут договор у вези са пројектом „Професионална
оријентација у Србији“ и Одржан састанак са Ненадом Бумбићем и
Владимиром Станковићем на тему ангажовања у заштити потрошача и
разматрања могућности покретања колективне тужбе против „Србијагаса“
због проблема слабог квалитета гаса који се испоручује потрошачима у
средњем Банату.
УЧЕШЋЕ „ЗРЕПОК“-а У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ „ОДЛУКЕ О
РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ И ТРГОВИНСКИХ
ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА“
„ЗРЕПОК“ је иницирао израду нове градске Одлуке о радном времену
угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији града
Зрењанина и инсистирао на организовању широке јавне расправе која се
не би спровела само на формалан начин већ на коју би се мотивисали да
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израде нацрта планова.

се укључе и дају свој допринос сви потенцијално заинтересовани, а не
само угоститељи и трговци. Због напред наведеног, поступајући на
друштвено одговоран начин, „Зрењанински пословни круг“ је дана 11.
априла 2013. године узео учешће у Јавној расправи о нацрту „Одлуке о
радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на
територији града Зрењанина“ и предао је и у писменој форми своје
Примедбе и предлоге на нацрт нове Одлуке.

ОРГАНИЗАТОРИ
"ЛЕТЊЕ
СТРУЧНЕ
ПРАКСЕ"
ПРЕДАЛИ
ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА МОЛБУ ЗА ПАРТНЕРСТВО У
ПРОЈЕКТУ
"Зрењанински пословни круг - ЗРЕПОК" и Технички факултет " Михајло
Пупин" уз подршку "Националне службе за запошљавање - филијала
Зрењанин" заједно спроводе пројекат "Летње стручне праксе".

„ДА СЕ ЛАКШЕ ДИШЕ“ У ВРТИЋУ „БИБЕРЧЕ“
Поводом обележавања „Дана планете Земље“, 22. априла, удружење
„Зрењанински пословни круг - ЗРЕПОК“ у сарадњи са градском
Комисијом за сечу, орезивање и уређење јавних зелених површина је у
дворишту вртића „Биберче“ у Зрењанинском насељу „Зелено поље“,
организовало акцију садње дрвећа под слоганом „Да се лакше дише“.
У оквиру ове акције је посађено 35 стабала тује колумне, које чине зелени
зид између дворишта амбуланте и дворишта вртића „Биберче“ у насељу
„Зелено поље“.
НА ТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ „МИХАЈЛО ПУПИН“ ОДРЖАНА
ТРИБИНА „У СУСРЕТ ЗАПОСЛЕЊУ“ – ПРЕЗЕНТОВАН ТРЕЋИ ЦИКЛУС
ПРОЈЕКТА „ЛЕТЊА СТРУЧНА ПРАКСА“
У амфитеатру Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину,
одржана је трибина под називом „У сусрет запослењу“, са циљем да се
приближи студентима сврха и идеја пројекта „Летња стручна пракса“, који
се већ по трећу пут организује у сарадњи „ЗРЕПОК“-а и Техничког
факултета „Михајло Пупин“.
мај

ОДРЖАНА ЧЕТВРТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У
2013. ГОДИНИ
Најважније теме: Сарадња са директорима Покрајинске и Зрењанинске
службе за запошљавање на пројекту Летње стручне праксе; усвојен
предлог да се фирма „Дигинет“ прикључи пројекту „Летња стручна
пракса“.
ТРЕЋИ
САСТАНАК
СА
ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ
И
ЧЕЛНИЦИМА
ПО
ПИТАЊУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
„ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА 2013“

ГРАДСКИМ
ПРОЈЕКТА

Најважније теме: „ЗРЕПОК“ понудио градским челницима да се у
аранжману „ЗРЕПОК“-а организује посета градских челника и
функционера Бору како би се упознали са њиховим искуством и
примером добре праксе у вези изградње кружних токова као
најрационалнијег и најефикаснијег начина регулисања саобраћаја на
раскрсницама; ЗРЕПОК предложио градским функционерима да се
организује презентација концепата планова генералне регулације пре
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20. маја 2013. године су носиоци пројекта предали Молбу за партнерство
у пројекту Градоначелнику града Зрењанина.
јуни

ОДРЖАНА ПЕТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У
2013. ГОДИНИ
Најважније теме и закључци: Усвојена информација о покренутој
Иницијативи за организовање презентације концепата планова генералне
регулације пре израде нацрта планова, Усвојен предлог да „ЗРЕПОК“
отпочне преговоре са НИС-ом и ОМВ-ом на тему заједничке набавке
горива за фирме чланице „ЗРЕПОК“-а у циљу остваривања бољих услова
за чланове;
Једногласно прихваћен предлог да „ЗРЕПОК“ затражи од Фијата посебну
понуду за флотну набавку возила на нивоу „ЗРЕПОК“-а;
ЧЛАНОВИ „ЗРЕПОК“-А НА ЕКСКУРЗИЈИ „СПЛАВАРЕЊЕ НА ВРБАСУ“
У циљу јачања међусобних веза чланова удружења организована је
екскурзија – сплаварење на Врбасу и посета родној кући родитеља члана
удружења Горана Ковачевића у Босанском Петровцу.
ЧЕТВРТИ САСТАНАК СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ И
ЧЕЛНИЦИМА
ПО
ПИТАЊУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
„ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА 2013“

ГРАДСКИМ
ПРОЈЕКТА

Најважније: усвојена информација о току активности у вези са изградњом
обилазнице, о планираним инвестицијама на територији града
Зрењанина; о раскиду уговора са Војводинапутом и планираним
активностима по питању закључивања уговора са другом путарском
фирмом;
Поднет и усвојен извештај о дотрајалим зградама у центру града и о
плановима градске управе по том питању; Усвојена информација у вези
са изградњом фабрике воде у Зрењанину. Чланови ЗРЕПОК-а изнели
примедбе на рад ЈП „Градска стамбена агенција“.
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јули

ОДРЖАНА ШЕСТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У
2013. ГОДИНИ

СПОРАЗУМОМ ОЗВАНИЧЕНО УЧЕШЋЕ
ПРОЈЕКТУ „ЛЕТЊА СТРУЧНА ПРАКСА“

Најважније теме: Једногласно усвојене предложене измене и допуне
статута „ЗРЕПОК“-а на основу којих се „ЗРЕПОК“ профилише и као
кластер. Донета једногласна одлука да председник „ЗРЕПОК“-а потпише
кровни уговор са „ОМV“-ом o снабдевању нафтом и нафтним дериватима
целе групе „ЗРЕПОК;

у Мултимедијалној сали Градске куће потписан је Споразум о сарадњи
између Града Зрењанина и Техничког факултета „Михајло Пупин“. На
основу овог споразума се локална самоуправа укључила у реализацију
програма „Летња стручна пракса“ произашлог из Уговора о сарадњи
између „ЗРЕПОК“-а и Техничког факултета у Зрењанину.

Одржан састанак са Милорадом Бјелогрлићем, бившим директором ЈП
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ на тему решавање проблема пијаће воде
у Зрењанину.
ГРАД ЗРЕЊАНИН ПАРТНЕР У ПРОЈЕКТУ „ЛЕТЊА СТРУЧНА ПРАКСА“

август

У

ОДРЖАНА ОСМА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У
2013. ГОДИНИ
Најважније теме: Разматрани предлози чланова „ЗРЕПОК“-а за пријем
нових чланова и договорен начин спровођења поступка пријема, Усвојен
предлог да „ЗРЕПОК“ ове године пријави компанију „Гомекс“ за награду
Виртус.
ПЕТИ САСТАНАК СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ И ГРАДСКИМ ЧЕЛНИЦИМА
ПО ПИТАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „ЗРЕЊАНИНСКА СИВА
КЊИГА 2013“

ПРЕДСТАВНИЦИ „ЗРЕПОК“-А У САСТАВУ ДЕЛЕГАЦИЈЕ СБО
УПРАВНОГ ОКРУГА У ПОСЕТИ НОГИНСКУ У РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ

Најважније: Договорено да представник „ЗРЕПОК“-а учествује у изради
нове одлуке о порезима на имовину;

Вишечлана привредно-политичка делегација Средњобанатског управног
округа и Зрењанина, на челу са начелником округа Душаном Шијаном,
боравила је од 25. до. 28. августа у Руској Федерацији у Ногинску, граду у
Московској области, са којим је недавно град Зрењанин потписао
Споразум о сарадњи.

ФИНАЛЕ „ЛЕТЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 2013“ И ИЗБОР НАЈБОЉИХ
РАДОВА И СТУДЕНТА

Зрењанински привредници су обишли већи број предузећа у Ногинску и
учествовали у разговорима са њиховим привредницима.
Приликом ове посете „ЗРЕПОК“ су представљали: Драган Видаковић,
Будимир Јовановић и Драгољуб Бјелоглав.
ОДРЖАНА СЕДМА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У
2013. ГОДИНИ
Најважније: усвојен извештај о одржаном састанку са Романом
Гросманом, из Републике Чешке који је званични заступник компаније
„Step TRUTNOV“ која се бави производњом котлова на биомасу.
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ЗРЕЊАНИНА

„ЗРЕПОК“-ов пројекат „Летње стручне праксе“ је наишао на одобравање и
разумевање код чланова Локалног акционог плана запошљавања. То
тело је одлучило да у своје мере и програме активне политике
запошљавања у граду Зрењанину уврсти и наш пројекат под називом
„Летња стручна пракса“.

Делегација из Зрењанина позвана је у Ногинск да присуствује свечаности
обележавања 232 - годишњице Богородског краја. Посета је уједно била
прилика за проширивање привредне сарадње, што је и био приоритет
привредника и начелника Душана Шијана.

септембар

октобар

ГРАДА

На Техничком Факултету „Михајло Пупин“ студенти треће генерације
„Летње стручне праксе“ презентовали су и бранили своје пројектне
задатке. Петочлани жири у саставу: професор Мирослав Ламбић,
професор Дејан Ђорђевић, доцент Дијана Каруовић, представник
студената, Срђан Станишић и заменик председника „ЗРЕПОК“-а,
Драгољуб Бјелоглав, имали су задатак да вреднују радове и да изгласају
најбољег студента међу њима.
Додељене су и награде најбољим студентима Летње стручне праксе у
трећем циклусу. Војин Обрадовић је представљао „ЗРЕПОК“ на том
догађају.
НА ИНИЦИЈАТИВУ „ЗРЕПОК“-а ГРАД
КАМПАЊУ ПРОТИВ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ

ЗРЕЊАНИН

ПОКРЕНУО

У Средњобанатском управном округу одржан је први састанак
представника пословне заједнице и начелника републичких и градских
инспекцијских служби. На том састанку је разговарано о проблему сиве
економије која узима све више маха у нашем друштву и која све више
угрожава легално пословање предузетника и привреде, али и нормално
функционисање државе на свим нивоима.
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увећања пореских обавеза како грађана тако и привреде, при чему су
чланови „ЗРЕПОК“-а имали у виду да се применом новог закона о порезу
на имовину укида досадашња накнада за коришћење градског
грађевинског земљишта.

„ЗРЕПОК“ ИЗДАО САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ У ВЕЗИ ИЗГРАДЊЕ
АМИНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА НИС-А У ЕЛЕМИРУ
09.10.2013. године, "Нафтна индустрија Србије" (НИС) је објавила
информацију да је почела изградњу аминског постројења у оквиру
производног комплекса погона за прераду гаса у Елемиру. Изградњом
овог постројења чији се почетак рада очекује крајем 2014. године
омогућиће се довођење квалитета домаћег гаса на ниво прописаних
вредности.

„ЗРЕПОК“ ОДРЖАО КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА МЕДИЈЕ ПОВОДОМ НОВИХ
ПРОПИСА О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ КОЈЕ ЈЕ УСВОЈИЛО ГРАДСКО
ВЕЋЕ ЗРЕЊАНИНА
У ПРЕС ЦЕНТРУ града Зрењанина, одржана је конференција за медије
поводом усвајања нових прописа о порезима на имовину који ће по
проценама „ЗРЕПОК“-a и великог броја грађана и привредника који су се
овим поводом обратили „ЗРЕПОК“-у додатно оптеретити пореске
обвезнике, а нарочито становништво које једва саставља крај са крајем.
На конференцији новинарима су се обратили чланови: Драган Видаковић,
Драгољуб Бјелоглав и Горан Ковачевић, који су говорили о сету
новоусвојених Одлука из области пореза на имовину од стране чланова
Градског већа града Зрењанина.

За „ЗРЕПОК“, ова вест представља, са једне стране, потврду да су тачни
наводи о штети коју трпе потрошачи домаћег гаса, а са друге стране
представља и охрабрење да се јавно заговарање и притисак цивилног
друштва на носиоце највиших функција власти у погледу решавања
конкретних проблема грађана и привреде ипак исплати.
ЗРЕПОК
ОРГАНИЗОВАО
ПРЕДСТАВНИЦИМА МЕДИЈА

ПОСЛОВНИ

ДОРУЧАК

СА

ЧЛАНОВИ
„ЗРЕПОК“-А
ЗАЈЕДНО
СА
ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ
ЗРЕЊАНИНА
ПОСЕТИЛИ
ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ
И
ФАБРИКУ
АУТОМОБИЛА ФИЈАТ

У Хотелу Војводина, „ЗРЕПОК“ је за представнике медија уприличио
радни доручак са члановима Удружења. Чланови „ЗРЕПОК“-а су изнели
ставове по три кључна питања:
1. Активности „ЗРЕПОК“-а и његове сарадње са локалном
заједницом;
2. Оцене економских и привредних прилика у земљи и нашем граду и
региону;
3. Друштвено одговорног деловања чланова „ЗРЕПОК“-а.
новембар

29. новембра 2013. године делегација из Зрењанина посетила је град
Крагујевац. Посету је организовала фирма чланица „ЗРЕПОК“-а „Точак
Ауто“ ДОО, са циљем продубљивања сарадње између два града и
размене информација и позитивних искустава у областима привреде,
пољопривреде и привалачењу страних инвестиција. Овом приликом
делагација у саставу чланица „ЗРЕПОК“-а и представника градске управе
на челу са градоначелником Иваном Бошњаком сусрела се са
руководством групе „ЗАСТАВА“ која је представила потенцијале својих
фабрика „ЗАСТАВА КАМИОНИ“ и „ЗАСТАВА ИМПРО“.

ОДРЖАНА ДЕВЕТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У
2013. ГОДИНИ
Најважније теме: тајно изјашњавање чланова о пријему новог члана,
предложени кандидат г-дин Радивоје Шајтинац је једногласно прихваћен.
Донета одлука да „ЗРЕПОК“ крене у преговоре са испоручиоцима
електричне енергије.

Након тога је у свечаном салону зграде градске управе Града Крагујевца
одржан радни састанак са, замеником градоначелника Небојшом
Здравковићем и члановима Градског већа. На крају радне посете је
делегација из Зрењанина обишла производне погоне Фијат аутомобила
Србије.

„ЗРЕПОК“ УПУТИО ПРИМЕДБЕ НА НАЦРТЕ ОДЛУКА ИЗ ОБЛАСТИ
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
„ЗРЕПОК“ упутио Градској пореској администрацији у Зрењанину
Примедбе на „Нацрт Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне
на територији града Зрењанина за утврђивање пореза на имовину града
Зрењанина", на "Нацрт Одлуке о висини стопе пореза на имовину у граду
Зрењанину" и "Нацрт Одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање
пореза на имовину".
„Зрењанински пословни круг“ је упутио примедбе на сва три предложена
нацрта из разлога што би усвајање оваквих нацрта довело до драстичног
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децембар

ОДРЖАНА ДЕСЕТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У
2013. ГОДИНИ
Најважније теме: Верификована одлука да признање „Пријатељ
Удружења“ добије Радивоје Шајтинац; Донета одлука да „ЗРЕПОК“ два
пута годишње организује скупове са представницима медијских кућа у
форми радног доручка; Извршено тајно гласање и избор новог
председника и чланова ИО. Драган Видаковић поново изабран за
председника ЗРЕПОК-а. Нови чланови Извршног одбора по редоследу
највише добијених гласова Драгољуб Бјелоглав (који уједно остаје и
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заменик председника), Будимир Јовановић и Горан Ковачевић.
ПОТПИСАН УГОВОР О СТИПЕНДИРАЊУ НАЈБОЉЕГ СТУДЕНТА
„ЛЕТЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 2013“
Као и у претходне 2 године, након обављене стручне праксе у фирмама
„ЗРЕПОК“-а, одбране пројектних радова на Техничком факултету
„Михајло Пупин“ у Зрењанину и избора најбољих радова и студената, у
просторијама „Зрењанинског пословног круга“ уприличено је потписивање
Уговора о стипендирању са Немањом Билинцем, победником трећег
циклуса Летње стручне праксе.
ЧЛАНОВИ „ЗРЕПОК“-А ДОБИЛИ ВРЕДНА ПРИЗНАЊА
Чланови „ЗРЕПОК“-а: Војислав Мркшић, Горан Ковачевић и Драгољуб
Бјелоглав су добитници признања Капетан Миша Анастасијевић за
подручје Средњег Баната у 2013. години.
Маркет „ТОТАЛ“, Предузеће „ГОМЕКС“ у власништву Горана Ковачевића
је добило награду за пословност, квалитет и велики промет, Предузеће
„ББ-Компани“ а.д. - Производи „Деликато“ у сувласништву Драгољуба
Бјелоглава је награђен за „Нај бренд у Региону“ док су СилосиЗемљорадничке задруге „Мркшићеви салаши“ из Српског Итебеја
награђени „За савремени приступ пољопривредној производњи“.

Чланови „ЗРЕПОК“-а са Пријатељима на годишњем коктелу

ПЛАН АКТИВНОСТИ У 2014. ГОДИНИ
I Праћење рада локалне самоуправе и процеса доношења одлука и прописа у
надлежности локалне управе и то од њиховог настајања до реализације у
пракси;
II Реализација сопствених и подршка другим пројектима и активностима који
директно доприносе остварењу основне визије „ЗРЕПОК“-а;
III Успостављање партнерских односа са другим сличним организацијама како би
се у синергији деловања постигао већи ефекат у остварењу сопствених циљева;

Чланови „ЗРЕПОК“-а Горан Ковачевић и Драгољуб Бјелоглав са новим пријатељима Дмитром
Мајсторовићем и Владимиром Грубановим

IV Сталан рад на унапређењу властите успешности путем размене информација и
искустава између оснивача „ЗРЕПОК“-а и проналажење начина за поспешивање
међусобне пословне сарадње
У Зрењанину, 19. 01. 2014. године
Извештај сачинио:
Драган Видаковић, председник удружења
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Чланови „ЗРЕПОК“-а међу добитницима награде Листа Зрењанин „Личност 2012. године“
на слици – Живанко Радованчев, члан ЗРЕПОК-а, Александар Бјелогрлић новинар Листа Зрењанин и
Војислав и Драгана Мркшић испред фирме чланице ЗРЕПОК-а „Мркшићеви салаши“
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Стева Кочалка, члан „ЗРЕПОК“-а је у оквиру акције
„Да се лакше дише“ посадио садницу пирамидалног
храста у Српском Итебеју

„Да се лакше дише“ у вртићу Биберче – Саднице тује
колумне красе двориште вртића и двориште
амбуланте у насељу „Зелено поље“ у Зрењанину

Чланови „ЗРЕПОК“-а у саставу делегације Средњобанатског управног округа у посети Ногинској у Руској Федерацији

Чланови „ЗРЕПОК“-а у саставу делегације града
Зрењанина посетили град Крагујевац и фабрику
аутомобила Фијат Србија

Потписивање Уговора о стипендирању најбољег
студента „Летње стручне праксе 2013“

