
Драги пријатељи, уважени гости, 

Дозволите и мени, за почетак, да Вас у своје лично име и у име осталих чланова ЗРЕПОК-а који су овде 

пристуни, као и оних који су, нажалост, данас спречени да буду заједно са нама из оправданих разлога, 

поздравим, и од свег срца да Вам се захвалим  на доласку.  

Ово је четврто по реду окупљање овим поводом, четврти заредом коктел, који смо ми осмислили не само да 

би свечано обележили почетак рада Зрењанинског пословног круга, него да би и направили прилику да 

почетком сваке године окупимо све чланове ЗРЕПОК-а, наше пријатеље, носиоце најважнијих јавних функција 

у нашем граду, представнике медија, све оне који прате наш рад и којима је стало до тога да знају шта 

ЗРЕПОК ради и шта намерава да уради, да подвучемо црту испод претходне године и да кажемо шта 

планирамо да урадимо у новој години. 

Ако желимо да анализирамо резултате које смо остварили у претходној години, морамо најпре поћи од тога 

шта је то што смо желели да урадимо, да бисмо могли упоредити са оним што је урађено. Подсетићу, све оне 

који су били са нама на прошлом коктелу, да сам истим овим поводом рекао да нам, по нашим сазнањима и 

претпоставкама следи  једна изузетно тешка година, вероватно и најтежа у последњих десет година. Када се 

подвуче црта испод претходне године, мислим да се морамо сложити да смо били у праву. 

Ако би требали да издвојимо оно по чему ћемо памтити претходну годину, сви заједно, свакако мислим да је 

онај невероватни талас хладноће у фебруару месецу,  затим избори и промена власти, потом незапамћена 

суша која нас је ионако „пресушене“ додатно исушила, продубљивање кризе, наставак рецесије, али и пред 

крај саме године једна клица оптимизма коју је пробудила борба против корупције и криминала која улива наду 

да је ово наше друштво почело да сазрева за обрачун са најозбиљнијим проблемима са којима се суочава и 

који су дуго година стављани под тепих.  

Подсетићу и да је Зрењанински пословни круг основан са идејом да окупља најуспешније пословне људе и 

њихове фирме из града Зрењанина и овог региона, а све у циљу да сабирањем сопствених потенцијала које 

имамо и њиховом синергијом допринесемо, са једне стране, унапређењу услова живота и рада у овој нашој 

локалној заједници, а са друге стране да допринесемо и унапређењу властите пословне успешности сваког 

појединачног члана и њихових фирми. 

Ако упоредимо кључне пословне резултате фирми окупљених у ЗРЕПОК-у у три пословне године почев од 

2009. када је ЗРЕПОК и основан па закључно са 2011. мислим да на најбољи начин можемо илустровати да ли 

смо нешто успели да урадимо. Дакле, у години која је претходила оснивању ЗРЕПОК-а (2009), све чланице 

ЗРЕПОК-а у збиру су оствариле приход од 10,3 милијарди динара, нето добит од 245 милиона динара, а 

упошљавале су укупно 1967 запослених. У наредној, 2010 години, приходи су порасли на 12,5 милијарди 

динара, нето добит на 450 милиона динара, а број запослених на, безмало 2.300 да би у 2011. години укупан 

приход фирми окупљених у ЗРЕПОК-у био 15,5 милијарди динара, нето добит, готово, 650 милиона динара, а 

укупан број запослених безмало 2.400! 

Познато вам је да су у последње три године сви битни пословни показатељи наше привреде, како у Зрењанину 

и региону Баната тако и у целој држави у сталном паду.   Чињеница да чланице окупљене у ЗРЕПОК-у, у исто 

време, у истом саставу, бележе стални раст, а посебно то да смо за 3 године отворили 400 нових радних 

места, мислим да на најбољи могући начин говори да смо дали и пун допринос овој нашој локалној заједници у 

превазилажењу кључног проблема нашег друштва и ове средине: проблема незапослености. Са друге стране 

кроз повећање прихода од 50% допринели смо и повећању пуњења буџета, како републичког, тако и локалног, 

а кроз повећање нето  добити од безмало три пута допринели смо и по основу уплата пореза на добит. 

Свакако да су ови резултати пре свега успех сваког појединачног члана ЗРЕПОК-а, али мислим да са правом 

можемо да кажемо је томе макар и у малој мери свакако допринео и ЗРЕПОК. У сваком случају ови резултати 

оправдавају оно што смо ми и приликом оснивања рекли, а то је да смо окупили заиста најуспешније пословне 

људе у овој нашој средини. Оно што нисам рекао, а то јесте битан податак да, наши резултати у укупним 

приходима и резултатима привреде у Средњобанатском округу чине преко 15%. Дакле, ЗРЕПОК јесте битан и 

релевантан фактор што се тиче пословања у овој нашој средини, али оно што је можда још и важније и 

његовим оснивачима драже, то је што резултате ЗРЕПОК-а све више препознају, не само локални ауторитети 

власти и носиоци највиших функција него и целокупна јавност. Да све ово није самохвала, потврђују и бројна 

признања наших чланова. Ја ћу издвојити само ова последња која су стигла крајем године: г-дин Будимир 

Јовановић је носилац вредног признања Привредне коморе Србије, г-дин Горан Ковачевић је добитник награде 



града Зрењанина за 2012 годину, г-дин Живанко Радованчев је изабран као најуспешнија личност у привреди 

за 2012. годину и то по избору читалаца Листа Зрењанин, баш као што су у области пољопривреде за 

неприкосновено најуспешније изабрани браћа Мркшић, оснивачи и власници „Мркшићевих салаша“. Млађи од 

два брата Бјелоглава, оснивача и сувласника ББ компаније, је добитник признања  Капетан Миша 

Анастасијевић. Ова признања су свакако верификација доброг рада чланова ЗРЕПОК-а и представљају нешто 

чиме се и ЗРЕПОК може похвалити и поносити.  

Оно што бих желео да истакнем у вези претходне године јесу и избори.  За ЗРЕПОК је то било велико 

искушење из простог разлога што се Зрењанински пословни круг определио да свој ангажман тражи у 

цивилном сектору, а друштвени ангажмани тог типа у нашој земљи, у којој се демократија још увек развија, по 

правилу се повезују са жељом да се људи баве политиком у циљу остварења властите користи, и у том смислу 

је постојао ризик од злоупотребе ЗРЕПОК-а, а јавност је очекивала да ће се ЗРЕПОК определити. 

Важно је подсетити се да смо прошле године на истом овом месту јасно и отворено рекли да ЗРЕПОК прави 

отклон од политике у смислу да неће учествовати нити у предизборним  нити у изборним радњама нити имамо 

претензије да будемо бирани или да утичемо 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, са наше стране, постоји добра воља, а колика ће бити жеља, спремност и способност од стране 

локалних градских ауторитета то да искористе – време ће показати. Са задовољством могу да приметим 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 анагажман на 

реализацији пројекта Зрењанинска сива књига за 2012 годину, где су људи из локалне власти крајње озбиљно 

приступали нашим предлозима и сугестијама које смо износили. Мислим да је и кроз овај ангажман ЗРЕПОК 

показао да је достигао пуну зрелост и доказао да је и лидер у окупљању пословне заједнице у овој нашој 

средини, али и да је дао директан допринос унапређењу односа локалне власти и пословне заједнице.  Све 

ово улива наду да ће у овој години моћи да се види и више  значајнијих резултата него што је то било у 

претходним годинама. Све оно што смо по том питању урадили у претходној години ми смо сабрали у овом 

издању Зрењанинске сиве књиге коју смо одштампали баш као и детаљан јавни извештај о раду Зрењанинског 

пословног круга у претходној години и све то ћете добити када се будемо разилазили. Дакле, када се све 

сумира, уважавајући све објективне потешкоће са којима смо се сви суочавали, мислим да са великим 

задовољством можемо да кажемо да ЗРЕПОК представља прави одговор успешни и одговорних пословних 

људи у веома тешком и кризном времену који су тражећи начин да превазилазе своје сопствене проблеме, да 

унапређују властиту успешност, пронашли и начин да  доприносе средини у којој живе и раде у превазилажењу 

бројних проблема са којима се суочава. У том смислу осећам велико задовољство и  мислим да је и ово ваше 

присуство у овом броју  најбоља потврда да смо били у праву и да осећај задовољства није безразложан. 

Што се тиче планова у овој години, они се надграђују на ове резултате које смо постигли у претходне три 

године, а који нам дају за право да кажемо да у овој години треба да наставимо тамо где смо стали, истим 

путем, јер мислим да са правом можемо да кажемо да је Зрењанински пословни круг, баш као и сви његови 

чланови, на добром путу. Исто тако, верујем и да ће ова наша средина пронаћи начина да изађе на прави пут 

опоравка и напретка и да ће на том путу свакако имати подршку од ЗРЕПОК-а и његових чланова, баш као што 

верујем да ћемо сви заједно видети од свега тога и конкретан бољитак.  

Дозволите, на крају, да вам наздравим и пожелим свима, пре свега, добро здравље у овој години, потом, пуно 

успеха, како личног тако и пословног и професионалног и, на послетку, да наредне године се истим овим 

поводом окупимо и да заједно констатујемо да нам је свима бар мало боље него што је то сада. 

ЖИВЕЛИ! 

У Зрењанину, 21.01.2013. године                                                           Драган Видаковић, председник „ЗРЕПОК“-а 


