ЈАВНИ ИЗВЕШТАЈ И ОЦЕНА РАДА И РЕЗУЛТАТА „ЗРЕПОК“- А У 2014. ГОДИНИ
"ЗРЕПОК" је од свог оснивања, 01.12.2009. године, захваљујући добро удареним
темељима, промишљеним и великим ангажманом, а надасве стручним и доследним
наступима по свим битним питањима за град Зрењанин, успео да се етаблира у
јавности као најозбиљнија (не само) пословна организација која је способна да покрене
промене у Зрењанину на боље.
Као такав, изазвао је велика очекивања од те исте јавности.
У пету годину свог постојања „ЗРЕПОК“ је ушао без нових чланова и са једним
новим пријатељем (Радивоје Шајтинац).
И 2014. 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 рад
„ЗРЕПОК“-а и показују интересовање за њега. И овогодишњи коктел је био добро
посећен, присуствовали су му сви најзначајнији представници
локалне самоуправе, а поред њих позиву “ЗРЕПОК“-а су се одазвали и друге
јавне личности, представници јавних предузећа, као и пословних и невладиних
организација са којима „ЗРЕПОК“ сарађује.
И овај пут је жеља била да се свечано обележи почетак рада „ЗРЕПОК“-а, да се
осврне на претходну годину и да председник Удружења јавно изнесе планове за
предстојећу. Том приликом, у име „ЗРЕПОК“-а Драган Видаковић је изнео следеће: „у
погледу нашег утицаја на позитивне промене у граду, нажалост, не могу изнети
тако позитивне резултате као што су у питању пословни успеси. Наиме, пре
годину дана сам рекао на овом истом месту да нас је нова градска власт
прихватила без предрасуда и да је озбиљно прионула на рад по свим питањима која
смо износили као битна у ЗРЕЊАНИНСКОЈ СИВОЈ КЊИЗИ и заиста смо гајили наду
да ће та наша СИВА КЊИГА изгубити те нијансе црне боје, али се нажалост
временом тај наш ентузијазам губио јер, како је време одмицало градска власт се
све више бавила сама собом него проблемима која им по природи одговорности
посла којег су се латили припада. Зато су и изостали резултати који су очекивани и
зато данас, годину дана касније, изгледа да Зрењанин више стоји него што се
помера напред и са тиме нисмо задовољни.“
Нажалост, ни после безмало годину дана, ништа се по овом питању није
променило....
Сарадња са медијима
У 2014. Години је настављена установљена пракса организавања радних
доручака са представницима медија. Ове године су веома успешно организована два
радна доручка, један у априлу, а други у новембру месецу. Ови скупови су веома
значајни за Удружење, како због приближавања ЗРЕПОК-а и његових чланова
грађанима које представљају новинари, тако и због тога што они дугорочно обезбеђује
боље разумевање и подршку шире јавности у раду и наступима удружења. Посебно
треба истаћи то да су новинари веома добро и позитивно пропратили све теме које су
чланови Удружења покретали на овим окупљањима.

2

Сарадња са факултетом Михајло Пупин
Пројекат сарадње са Техничким факултетом „Михајло Пупин“, је по оцени
његових чланова, најбољи пројекат који је „ЗРЕПОК“ покренуо и реализовао у периоду
од оснивања. Ефекти су вишеструки и по „ЗРЕПОК“ и по факултет и његове студенте,
али и по град. Да се овај пројекат све више и све боље развија, недавно је потврдио и
позив са факултета да чланови Удружења узму учешће у раду факултета као ванредни
предавачи из предмета Предузетништво, чиме је „ЗРЕПОК“-у указано најбоље
признање за све што је досад урадио и уједно представља најјачи доказ угледа који
„ЗРЕПОК“ и његови чланови уживају у академској заједници.
Акција „Да се лакше дише“ и пројекат „Дечији зелени лист“
Еколошка акција „Да се лакше дише“ егзистира од оснивања „ЗРЕПОК“-а и
представља једну од најпрепознатљивијих активности које има „ЗРЕПОК“.
Ове године је „ЗРЕПОК“ успешно узео учешће у програму компаније „НИС“ под
називом „Заједници заједно“ и спојио акцију „Да се лакше дише“ са пројектом „Дечији
зелени лист“ који је имао за циљ подизање еколошке свести деце и одраслих. Кроз
конкурс компаније „НИС“ су обезбеђена финансијска средства (437.000,00 динара) за
озелењавање новоизграђеног вртића „Алиса у земљи чуда“ на Граднулици, али и
спроведен читав низ других активности. Укупан буџет пројекта износио је 510.000,00
динара. У реализацију овог пројекта, укључена је и Ирена Тот, Пријатељ ЗРЕПОК-а,
што показује пун смисао институције пријатељства коју „ЗРЕПОК“ настоји да изгради.
Пројекат обнове мурала „Четир` коња дебела“
На радном доручку са новинарима у априлу месецу Горан Ковачевић, члан
„ЗРЕПОК“-а је изнео идеју и предлог обнове мурала у Зрењанину као његових
симбола. Ова идеја је наишла на велико
одобравање, а недуго након тога, дошло је до инцидента у којем је неодговорно
постављен билборд преко најпрепознатљивијег мурала у граду „Четир` коња дебела“.
Овај инцидент је изазвао велику пажњу јавности и негодовање. „ЗРЕПОК“ је у овој
ситуацији реаговао брзо и веома добро оправдао улогу коју управо и треба да имају
оваква удружења, а то је да буду корективни фактор за бројне лоше ствари које се
дешавају у животу града. „Зрењанински пословни круг“ је преузео улогу организатора и
носиоца активности на пројекту обнове мурала.
Реконструкција мурала је наишла на велики одјек у јавности. Велику заслугу за
успешно обезбеђивање финансијских средстава за овај пројекат од компаније
„Карслберг“ имао је члан Удружења Стева Кочалка. „Карлсберг“ је партиципирао у
пројекту са 645.898,68 динара, док укупан буџет пројекта износи 728.202,33 динара.
„Сплавови града Зрењанина“
Афера око постављања сплавова на језеру у центру Зрењанина се појавила
јуна месеца и одмах изазвала велику пажњу јавности. Било је важно и да ЗРЕПОК
изнесе свој став по овом питању... отворена подршка ЗРЕПОК-а грађанима, је још
једном потврдила да је организација непристрасна и да увек ставља шири друштвени
интерес испред личног.
Цела афера „сплавови“ и њено окончање су показали да Зрењанин још није
„мртав град“ и да уистину представља град којег чине људи који још увек имају
грађанску културу и свест о животу у граду и неопходности бриге о очувању његових
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вредности. Велико је питање да ли ову свест и културу имају много већи и развијенији
градови од нашег.
Зрењанинска сива књига
Овај пројекат је у претходним годинама заправо био алат за успостављање и
редовно комуницирање са градским властима, којим су се наметали теме од значаја по
виђењу чланова „ЗРЕПОК“-а за привреду, а уз помоћ овог пројекта је „ЗРЕПОК“
настојао да реши многе проблеме које се тичу и свих грађана Зрењанина. У прве три
године, пројекат је успешно реализован.
Нажалост, доласком нове владајуће гарнитуре након избора 2012, овај пројекат
је почео да губи на значају. Иако, у почетку дочекан еуфорично од стране
новоизабраних градских челника, након само неколико месеци се јасно видело да
њима реализација овог пројекта представља само проблем јер их због установљеног
механизма обавезе вођења записника и извођења закључака доводи на чистац у
погледу великих разлика између онога што говоре градски функционери и онога што
раде. Ова непријатна ситуација се преточила најпре у избегавање присуствовању овим
састанцима од стране градоначелника, а потом и условљавање наставка овог пројекта
не присуствовањем представника медија на тим састанцима. Тиме је отупила оштрица
овог алата, а представници градских власти су разним обећањима и нечињењем
настојали да потпуно обесмисле овај „ЗРЕПОК“-ов ангажман.
На послетку, то су и успели. Нови градоначелник, г-дин Чедомир Јањић је то
само и потврдио тиме што је на првом састанку са ЗРЕПОК-ом, на ком су му чланови
Удружења пожелели срећан рад и понудили наставак сарадње, јасно рекао да жели
контакте и састанке са Удружењем и његовим члановима али „мање формалне“, као и
да су чланови „добродошли“ кад год имају разлога да му се обрате.....
После овога, јасно је постало да је ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА изгубила
сваки смисао.
Остале значајне активности
• На иницијативу „ЗРЕПОК“-а објављен списак пореских дужника;
• Зрењанински пословни круг“ упутио је „Електровојводини“ и „ЕПССнабдевању“
Захтев
за
отварање
посебног
шалтера
Електродистрибуције Зрењанин, како би грађани имали могућност да
своје обавезе по рачуну за електричну енергију реализују на шалтеру
дистрибуције без провизије, коју иначе плаћају банкама или пошти.
• Представници „ЗРЕПОК“-а учествовали на састанку са Италијанским
пословним клубом у Темишвару у организацији Средњобанатског
управног округа;
• „ЗРЕПОК“ упитио примедбе на Нацрт плана генералне регулације
„Југоисток“ – сви предлози су усвојени;
• Учешће „ЗРЕПОК“-а у пројекту „ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА У
СРБИЈИ“ који спроводи Немачка организација за међународну сарадњу
ГИЗ у партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког
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развоја и сарадњи са Министарством омладине и спорта Републике
Србије;
• „ЗРЕПОК“ учествовао у пројекту „Регионалног центра за развој Баната“ ОБРАЗОВАЊЕМ ДО ЛАКШЕГ ЗАПОШЉАВАЊА;
• Чланови „ЗРЕПОК“-а присуствовали састанку на тему привредне
сарадње између Зрењанина и Ухте;
• Сачињена и уручена иницијатива Градоначелнику
програма „ЗАЈЕДНО ЗА ЛЕПШИ ЗРЕЊАНИН“;

за

покретање

• Организована посета пословној организацији „СЕПОК – Сенћански
пословни клуб“;
Ангажман чланова ЗРЕПОК-а у раду удружења
У 2014. години је одржано укупно 14 састанака Извршног одбора и 10 седница
скупштина, а са просечном присутношћу чланова од преко 75% 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 2014. ГОДИНЕ:
Време:
ОПИС ДЕШАВАЊА:
јануар

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ГОДИНИ

ЗРЕПОК“-а у 2014.

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

ГОДИНЕ РАДА

Свечани годишњи коктел је уприличен у „Малој сали“ хотела „Војводина“.
Током коктела сумирани су резултати рада Удружења у четвртој години
постојања, презентован је план активности за 2014. годину. Овом
приликом је додељена повеља пријатељства „ЗРЕПОК“-а Радивоју
Шајтинцу реномираном Зрењанинском књижевнику и културном
посленику. На коктелу је извршена и промоција трећег издања
„Зрењанинске сиве књиге“.
ЧЛАНОВИ ЗРЕПОКА И ОВЕ ГОДИНЕ МЕЂУ ДОБИТНИЦИМА НАГРАДЕ
„ЛИЧНОСТ ГОДИНЕ“
У уторак 21. јануара 2014. године у сали Градске народне библиотеке
„Жарко Зрењанин“ додељена су признања за „Личност године“ у
организацији Листа „Зрењанин“. Међу лауретима су и Будимир
Јовановић, Живанко Радованчев, Војислав Мркшић и Горан Ковачевић,
чланови „Зрењанинског пословног круга“
у области привреде и
пољопривреде.
ОДРЖАНА ПРВА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У
2014. ГОДИНИ
Најважније теме: Донета одлука да се акција „Да се лакше дише“
реализује и у 2014 години и донета одлука да „ЗРЕПОК“ настави са
реализацијом пројекта „Зрењанинска сива књига“ у сарадњи са НАЛЕД.ом и УПС-Послодавци Зрењанина.
фебруар

„ЗРЕПОК“ УПУТИО ЗАХТЕВ ГРАДСКОЈ УПРАВИ ДА СЕ ОБЈАВИ
СПИСАК ПОРЕСКИХ ДУЖНИКА
Удружење „Зрењанински пословни круг“ упутило је дана 26.02.2014.
године градоначелнику Града Зрењанина господину мр Ивану Бошњаку и
начелници Градске управе Зрењанин госпођи Јасмини Малинић Захтев
да Градска управа објави обавештење о износу пореског дуга свих
пореских обвезника са територије Града Зрењанина на званичној
интернет презентацији Града.
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март

ОДРЖАНА ДРУГА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У
2014. ГОДИНИ
Најважније теме: Донета одлука да „ЗРЕПОК“ и ове године учествује у
пројекту „Професионална оријентација у Србији“ и „Едукацијом до лакшег
запошљавања“; Донета одлука да се акција садње дрвећа у оквиру
пројекта „Да се лакше дише“ на територији града Зрењанина изведе у
дворишту новоизграђеног дечијег вртића „АЛИСА“ на Граднулици. Донета
једногласна одлука да Милоје Тодоровић, члан „ЗРЕПОК“-а, на његов
захтев пређе у пасиван статус до краја 2014. године;
ПО ПЕТИ ПУТ „ЗРЕПОК“ ОРГАНИЗОВАО АКЦИЈУ „ДА СЕ ЛАКШЕ
ДИШЕ“
Поводом Светског дана шума, 21.марта, а у склопу реализације акције
„ДА СЕ ЛАКШЕ ДИШЕ 2014“, члан „ЗРЕПОК“-а, г-дин Стева Кочалка,
уручио је Председници Скупштине општине Сечањ, г-ђи Биљани
Савовић, саднице Сребрнолисног јавора и Каталпе.
Чланови „Зрењанинског пословног круга“ су на састанку Скупштине
Удружења одржане 4. фебруара 2014. године донели одлуку о буџету
акције „ДА СЕ ЛАКШЕ ДИШЕ“ и у оквиру те акције доделе, у виду
донације, саднице дрвећа граду Зрењанину и свим Средњобанатским
општинама Сечањ, Нови Бечеј, Нова Црња и Житиште.
УПУЋЕН ЗАХТЕВ „ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ“ И „ЕПС–Снабдевању“
ЗА
ОТВАРАЊЕ
ПОСЕБНЕ
БЛАГАЈНЕ
У
ПРОСТОРИЈАМА
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦЕ ЗРЕЊАНИН
„Зрењанински пословни круг - ЗРЕПОК“ упутио је „Електровојводини“ и
„ЕПС-Снабдевању“
Захтев
за
отварање
посебног
шалтера
Електродистрибуције Зрењанин, како би грађани имали могућност да
своје обавезе по рачуну за електричну енергију реализују на шалтеру
дистрибуције без провизије, коју иначе плаћају банкама или пошти.
ЧЛАНОВИ ЗРЕПОК-А У НОВОМ БРОЈУ ЧАСОПИСА „СИНЕРГИЈА“
Горан Ковачевић и Драган Видаковић су изнели мишљења о сивој
економији, како је резани дуван поразио државу, која је права цена
нелегалне трговине, који су узроци и последице сиве економије у нашој
земљи, шта урадити да би се подстакло легално пословање, која је улога
цивилног сектора у борби против сиве економије, шта сузбијање сиве
економије доноси држави а шта грађанима?
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април

ОДРЖАНА ТРЕЋА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У
2014. ГОДИНИ
Најважнија теме: Усвојено да „ЗРЕПОК“ подржи активности ГГ „Наш град наша ствар“ у вези са решавањем проблема пијаће воде у Зрењанину;
Најављен почетак активности на пројекту Летња стручна пракса 2014;
Донета одлука о организовању другог пословног доручка са новинарима,
Донета одлука да на састанку на Темишвару 10.04.2014. године који
организује Средњобанатски управни округ са члановима Италијанског
пословног клуба, „Зрењанински пословни круг“ представља Драган
Видаковић, председник Удружења.
У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗРЕПОК-А ОДРЖАН ДРУГИ ПОСЛОВНИ ДОРУЧАК
СА НОВИНАРИМА
У уторак 22. Априла 2014. године одржан је други пословни доручак са
новинарима у организацији пословног круга „ЗРЕПОК“. Чланови ЗРЕПОКа су на неформалном дружењу са посланицима јавне речи разменили
ставове и информације по разним битним питањима за град Зрењанин.
ТФ „МИХАЈЛО ПУПИН“ ДОДЕЛИО ЗРЕПОК-У ПОВЕЉУ ЗА ПОДРШКУ
РАЗВОЈА СТУДЕНТСКЕ КАРИЈЕРЕ
Наставно научно веће Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину
донело је одлуку да „Зрењанинском пословном кругу“ додели ПОВЕЉУ
ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ СТУДЕНТСКЕ КАРИЈЕРЕ. „ЗРЕПОК“-у је Повеља
уручена на свечаној академији поводом 40 година постојања и рада
Техничког факултета „Михајло Пупин“.
„ЗРЕПОК“
ПАРТНЕР
НА
ОРИЈЕНТАЦИЈА У СРБИЈИ“

ПРОЈЕКТУ

„ПРОФЕСИОНАЛНА

Пројекат “Професионална оријентација у Србији” спроводи Немачка
организација за међународну сарадњу ГИЗ у партнерству са
Министарством просвете, науке и технолошког развоја и сарадњи са
Министарством омладине и спорта Републике Србије. Циљ пројекта је
успостављање одрживог и функционалног система професионалне
оријентације у свим основним школама и канцеларијама за младе у
Србији у периоду од 2011. до 2015. године. “ЗРЕПОК” као друштвено
одговорна организација активно учествује у овом пројекту већ две године,
у сарадњи са фирмама чланицама удружења организује реалне сусрете
са светом рада за младе.
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ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕКТА „ЛЕТЊА СТРУЧНА ПРАКСА 2014“
У просторијама Техничког факултета „Михајло Пупин“ у среду, 07.05.2014.
године одржана је промоција четвртог циклуса пројекта „Летње стручне
праксе“. Скупу су присуствовали студенти факултета „Михајло Пупин“ и
представници институција у чијој организацији се реализује пројекат.
мај

ОДРЖАНА ЧЕТВРТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У
2014. ГОДИНИ
Најважније теме: Донета одлука да се у сарадњи са ГГ „Наш град – наша
ствар“ изради градски интерактивни портал; Заузет став по питању
постављања сплавова на Језеру 3 у центру града Зрењанина; Договорен
план активности на пројекту обнове мурала „4 коња“.
ЈАВНА ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕКТА „Летња стручна пракса 2014“
Пројекат Летње стручне праксе, је 2014. Године подигнут на „виши ниво“.
Позив за учешће у пројекту је прослеђен многим предузетницима и
привредницима.

јун

ОДРЖАНА ПЕТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У
2014. ГОДИНИ
Најважније теме: Обновљен уговор са Теленором, Усвојен извештај о
одржаном састанку са представницима инспекцијских служби на тему
Сузбијања сиве економије у Средњобанатском управном округу;
Прихваћен ЗРЕПОК-ов пројекат на НИС-овом конкурсу „Заједници
заједно“. Одобрено 437.000,00 динара за реализацију пројекта „Дечији
зелени лист“.
„ЗРЕПОК“ САРАДНИК НА ПРОЈЕКТУ „ОБРАЗОВАЊЕМ ДО ЛАКШЕГ
ЗАПОШЉАВАЊА“
Едукација пословног сектора у области друштвено одговорног пословања
у оквиру пројекта „Образовањем до лакшег запошљавања” одржана је 12.
јуна 2014. године у просторијама Регионалне привредне коморе
Зрењанин. Поред домаћина – „РПК Зрењанин“ и „Регионалног центра за
развој Баната“, присутнима су о друштвеном одговорном пословању
говорили и представници „ХИП Петрохемија“ и „Зрењанинског пословног
круга“.

јул

ОДРЖАНА ШЕСТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У
2014. ГОДИНИ
Најважније теме: Усвојена информација о одржаном састанку са Сашом
Радуловићем и представницима Удружења „Доста је било-Рестарт“,
Донета одлука да се организује радни састанак са члановима „Сенћанског

9

пословног клуба - СЕПОК“; Усвојена информација о коришћењу локалне
валуте у регији Шопрон у Мађарској.
август

ОДРЖАНА ПРВА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ ПОВОДОМ ПОЧЕТКА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „ДЕЧИЈИ ЗЕЛЕНИ ЛИСТ“
„ЗРЕПОК“ je у уторак 12.08.2014. године, у просторијама Градског пресс
центра у Зрењанину одржао прву конференцију за новинаре поводом
почетка реализације пројекта „Дечији зелени лист“.
ОДРЖАНА ПРВА ВОЛОНТЕРСКА АКЦИЈА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА
„ДЕЧИЈИ ЗЕЛЕНИ ЛИСТ“
У организацији ЗРЕПОК-а, одржана је прва волонтерска акција у оквиру
пројекта „Дечији зелени лист“. Двориште вртића „Алиса у земљи чуда“ је
очишћен од корова.

септембар ОДРЖАНА СЕДМА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У
2014. ГОДИНИ
Најважније теме: Усвојен извештај о успешно реализованом пројекту
обнове мурала „Четир` коња дебела“; Истражити на који начин покренути
кампању против графита у граду; Покренути процедуру постављања
осветљења испред мурала; Разрадити пројекат „Зрењанин – Град
мурала“;
ОДРЖАН
ПРВИ
НЕФОРМАЛНИ
САСТАНАК
СА
НОВИМ
ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ ЗРЕЊАНИНА на тему даље сарадње ЗРЕПОК-а
и Градске управе
Констатовано да се прекида реализација пројекта „Зрењанинска сива
књига 2014“
„ЗРЕПОК“ ПРЕДАО ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ЗРЕЊАНИНА ИНИЦИЈАТИВУ
ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРОГРАМА „ЗАЈЕДНО ЗА ЛЕПШИ ЗРЕЊАНИН“
У уторак, 09.09.2014. године „ЗРЕПОК“ је званично предао господину
Чедомиру Јањићу, Градоначелнику Зрењанина Иницијативу за покретање
програма „Заједно за лепши Зрењанин“. Предлози у вези са: Покретањем
свих слојева наше заједнице на акцију у циљу уређења фасада у
Зрењанину и трајно решење питања обрушених објеката; Подизањем
свести код свих наших суграђана у погледу значаја неговања и чувања
изгледа града и свих његових грађевина, а нарочито оних који су од
велике културне и историјске вредности.
СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕН ЗАВРШЕТАК ОБНОВЕ МУРАЛА „ЧЕТИР` КОЊА
ДЕБЕЛА“
У четвртак 11. септембра 2014. године, обележен је завршетак обнове
мурала „Четир` коња дебела“ који се налази на фасади зграде у улици др
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Емила Гаврила 23 у Зрењанину. Градоначелник Зрењанина, Чедомир
Јањић аутор мурала Милутин Мићић и председник „ЗРЕПОК“-а Драган
Видаковић су откривањем натписа на муралу обележили завршетак
обнове овог уметничког дела који је постао један од најпрепознатљивијих
симбола града Зрењанина.
„ЗРЕПОК“ У ПОСЕТИ „СЕПОК“-У
У понедељак, 15. септембра 2014. године, на иницијативу „Сенћанског
пословног клуба“ одржан је састанак у Сенти, са циљем да се чланови
„СЕПОК“-а и „ЗРЕПОК“-а међусобно боље упознају и размене искуства у
погледу функционисања њихових организација, као и да размотре
могућности успостављања чвршће сарадње.
ЧЛАНОВИ „ЗРЕПОК“-а ПРИСУСТВОВАЛИ САСТАНКУ НА ТЕМУ
ПРИВРЕДНЕ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ЗРЕЊАНИНА И УХТЕ
Након потписивања Споразума о успостављању пријатељских односа
између градова Зрењанина и Ухте, у Републици Коми у Руској
Федерацији, и већ остварене изузетно значајне сарадње у области
образовања, вођени су и први разговори о успостављању привредне
сарадње између региона којима припадају два града. Боравак руске
делегације у нашем граду искоришћен је и за сусрет с привредницима, а
састанку у Градској кући у Зрењанину присуствовали су, између осталих,
представница Сталног представништва Републике Коми код председника
Руске Федерације Елена Васиљева, градоначелник Ухте Игор Михељ,
државни секретар у Министарству привреде Републике Србије Драган
Стевановић, начелник Средњебанатског управног округа Душан Шијан,
градоначелник Зрењаниина Чедомир Јањић са сарадницима,
представници Зрењанинског пословног круга „ЗРЕПОК“ Драгољуб
Бјелоглав, Војислав Мркшић и Војин Обрадовић.
ОДРЖАНА РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „Дечији
зелени лист“
У просторијама вртића „Алиса у земљи чуда“ је одржана радионица за
децу на тему екологије и заштите животне средине. Аниматор је била
Ирена Тот, пријатељ ЗРЕПОК-а. Учествовало 37 деце.
октобар

ЗАВРШЕНА ПРВА ФАЗА ПРОЈЕКТА „ДЕЧИЈИ ЗЕЛЕНИ ЛИСТ“
У организацији Зрењанинског пословног круга „ЗРЕПОК“, у оквиру
пројекта „Дечији зелени лист“ који је финансијски подржан од стране
компаније „НИС“ кроз програм „Заједници заједно“, крајем септембра
месеца 2014. године, су завршени радови на постављању система за
заливање у дворишту вртића „Алиса у земљи чуда“ у Зрењанину, и убрзо
је захваљујући волонтерима са Граднулице, припремљен терен за
травњак и посејана трава.
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ОДРЖАНА ОСМА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У
2014. ГОДИНИ
Најважније теме: Усвојен извештај о току активности на пројекту Летње
стручне праксе. Договорено да Стева Кочалка буде члан комисије испред
ЗРЕПОК-а приликом одбране радова;
ФИНАЛЕ „ЛЕТЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 2014“ И ИЗБОР НАЈБОЉИХ
РАДОВА И СТУДЕНТА
На Техничком Факултету „Михајло Пупин“ студенти четврте генерације
„Летње стручне праксе“ презентовали су и бранили своје пројектне
задатке. Шесточлани жири у саставу: професор Мирослав Ламбић,
професор Дејан Ђорђевић, доцент Дијана Каруовић, професор др
Василије Петровић, Небојша Татомиров представник студената и
представник „ЗРЕПОК“-а, Стева Кочалка, имали су задатак да изгласају
најбољег међу њима.
СВЕЧАНО ПРОГЛАШЕЊЕ НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА ЛЕТЊЕ СТРУЧНЕ
ПРАКСЕ 2014
У среду, 22.10.2014. године, на Техничком факултету „Михајло Пупин“
свечано су уручени сертификати о обављеној стручној пракси студентима
– учесницима пројекта „Летње стручне праксе“. Том приликом су
проглашени и победници четвртог циклуса пројекта летње праксе, који се
реализује сваке године од 2011. Стева Кочалка је представљао ЗРЕПОК
на том догађају.
ОДРЖАНА ДРУГА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „Дечији зелени
лист“
У просторијама вртића „Бамби“ на Багљашу, одржана је друга радионица
за децу на тему екологије и заштите животне средине. Аниматор је била
Ирена Тот, пријатељ ЗРЕПОК-а. Учествовало је 35-оро деце.
новембар

ОДРЖАНА ТРЕЋА ВОЛОНТЕРСКА АКЦИЈА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА
„ДЕЧИЈИ ЗЕЛЕНИ ЛИСТ“
У организацији „ЗРЕПОК“-а, 01.новембра одржана је волонтерска акција
садње дрвећа и цвећа у дворишту вртића „Алиса у земљи чуда“.
Учествовало око 50 волонтера.
ПОТПИСАН УГОВОР О СТИПЕНДИРАЊУ НАЈБОЉЕГ СТУДЕНТА
„ЛЕТЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 2014“
Након завршене „Летње стручне праксе 2014“, оцене пројектних радова и
избора најбољег студента, у просторијама „Зрењанинског пословног
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круга“ уприличено је свечано потписивање Уговора о стипендирању са
студенткињом Марином Петров.
ЗРЕПОК
ОРГАНИЗОВАО
„АЛИСА У ЗЕМЉИ ЧУДА“

ОБИЛАЗАК

ДВОРИШТА

ВРТИЋА

У оквиру пројекта „Дечији зелени лист“ је уређено двориште
новоизграђеног вртића „Алиса у земљи чуда“, уграђен систем за
заливање, подигнут травњак и посађено зеленило. ЗРЕПОК је
организовао обилазак вртића како би представио јавности резултате
пројекта. Догађају присуствовали Председник ЗРЕПОК-а, директор
Предшколске установе и медији.
ОДРЖАН ТРЕЋИ ПОСЛОВНИ ДОРУЧАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА
МЕДИЈА
У уторак 18.11.2014. године, „ЗРЕПОК“ је по трећи пут уприличио радни
доручак са представницима медија. У пријатном амбијенту ресторана
„Ренесанса“ који се налази у Тржном центру „Ренесанса“ у центру Града,
чланови ЗРЕПОК-а: Драган Видаковић, Драгољуб Бјелоглав, Будимир
Јовановић и Стева Кочалка су разговарали са новинарима о
најзначајнијим темама и дешавањима у Зрењанину.
ОДРЖАНА РАДИОНИЦА НА ТЕМУ: АКТИВНО ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
У организацији ЗРЕПОК-а, Техничког факултета „Михајло Пупин“ и
Националне службе за запошљавање, одржана је радионица за студенте
на тему: Активно тражње посла, савети за правилно писање биографије,
мотивационог писма.
ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ РАДОВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА
„ДЕЧИЈИ ЗЕЛЕНИ ЛИСТ“
Завшна активност на пројекту „Дечији зелени лист“ је отварање изложбе
дечијих радова, пристиглих на ликовни конкурс који је спроведен у оквиру
истог пројекта. Изложба је организована у просторијама вртића „Алиса у
земљи чуда“ и том приликом су проглашени и победници и подељене су
награде ауторима најбољих радова.
децембар

ОДРЖАНА ДЕСЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА
Најважније теме: Верификована одлука да нови Пријатељ удружења буде
Милутин Мићић. Донета одлука да „ЗРЕПОК“ крене у реализацију
пројекта израде мурала „Ми смо оно што стварамо“ на зиду Дома ученика
Ангелина Којић – Гина, као прва активност у оквиру програма „Заједно за
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лепши Зрењанин“.
ЧЛАН
„ЗРЕПОК-А“,
ГОРАН
КОВАЧЕВИЋ
ОДРЖАО
ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ МИХАЈЛО ПУПИН
Горан Ковачевић је на факултету „Михајло Пупин“ био гостујући предавач
на предмету „Предузетништво“. Он је одржао предавање на тему :
Предузетништво и „симпатичне“ заблуде предузетништва.
ОДРЖАНА
ЗАВРШНА
„ДЕЧИЈИ ЗЕЛЕНИ ЛИСТ“

КОНФЕРЕНЦИЈА

НА

ПРОЈЕКТУ

У Градском Пресс центру одржана је завршна конференција пројекта
„Дечији зелени лист“. Представљени циљеви и сумирани су резултати
пројекта.

ПЛАН АКТИВНОСТИ У 2015. 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;
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, 19.01.2015. године
Извештај сачинио:
Драган Видаковић, председник удружења
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Чланови „ЗРЕПОК“-а на годишњем коктелу

Члан ЗРЕПОК-а Стева Кочалка
са новим пријатељем
Радивојем Шајтинцем

Чланови „ЗРЕПОК“-а међу добитницима награде Листа Зрењанин „Личност 2013. године“ на слици – добитници награда у
категорији Пољопривреде и Привреде. Живанко Радованчев и Војислав Мркшић су освојили највише гласова у области
пољопривреде, док су Будимир Јовановић и Горан Ковачевић лауреати у области привреде.

Учесници четвртог циклуса пројекта "Летње стручне праксе"
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Потписивање Уговора о стипендирању
најбољег студента "Летње стручне праксе"

У организацији ЗРЕПОК-а извршена је реконструкција мурала
"Четир' коња дебела"

У оквиру пројекта "Професионална оријентација у
Србији, ученици ОШ Соња Маринковић посетили су
компанију Гомекс

Акција "Да се лакше дише" у Сечњу

Пројекат "Дечији зелени лист" - у оквиру пројекта уређено је двориште вртића "Алиса" на Граднулици и одржане радионице за
децу на тему заштите животне средине

