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ОСНИВАЧИМА И ЧЛАНОВИМА „ЗРЕЊАНИНСКОГ ПОСЛОВНОГ КРУГА“ 

Извештај за 2020. годину 

Иза нас је остала година потпуно другачија у односу на све досадашње. Упамтићемо је по 
прелепом  почетку, јануарској прослави којом смо обележили 10 година постојања ЗРЕПОК-а. 
Доста година, протканих идеалима, жељама и ентузијазмом,  утрошено је да учинимо наш Град, 
регион, али и нас саме, бољим и успешнијим. Са много емоција смо ушли у организацију 
прославе присећајући се оснивања, преиспитујући се шта смо урадили а шта нисмо, да ли смо 
могли више и боље!? 

Сваки јубиларни рођендан појединца или организације јесте тренутак кад треба застати, 
окренути се ка прошлости, анализирати шта је учињено, докле се стигло, какве грешке су 
прављене!? 
Потом, погледати у будућност, потражити најбоље путеве ка зацртаним циљевима и кренути још 
одлучније ка реализацији. 

Прослава коју смо организовали у хотелу Војводина била је, на основу повратних 
информација релевантних гостију, величанствена и јединствена, до тад невиђена у нашој 
средини. У свом говору сам тада нагласио да је ЗРЕПОК после 10 година снажнији него икад, са 
пословним приходима у 2019. години од 52,5 милијарди динара и са 5200 запослених. Годину 
дана после, иако немамо коначне финасијске извештаје, сигуран сам да су резултати још бољи, 
упркос кризи у којој се налази наша земља и цео свет. 

Почетак прошле године обећавао је економски просперитет и резултате каква наша 
економија није имала још од 2007. године. Све фирме у оквиру  Удружења имале су снажан раст, 
а онда нас је у марту напао непознати непријатељ и уследила је пандемија Ковида. Било је 
потребно прилагодити се новонасталим околностима и преживети у најширем смислу те речи. 
Нисмо знали шта нас чека, колико ће трајати, како истовремено сачувати и људе и фирме. Није 
било могућности да се састајемо, виђамо, да се погледамо у очи. Једино решење за састанке су 
биле конференцијске везе. Сваке недеље смо организовали видео седнице, размењивали 
информације и пружали подршку једни другима. Овакав вид комуникације нам је помогао да се не 
отуђимо, да останемо заједно и пребродимо тешкоће у којима смо били. 

Иако није било много простора за уобичајене активности Удружења, покренули смо 
реализацију пројекaта у складу са плановима. Неки су делом реализовани, као што је "Акција да 
се лакше дише", док је "Летња стручна пракса" у јулу месецу заустављена. Реализована је 
селекција студената, направљен план рада, међутим због безбедности студената донета је 
одлука да се пројекат ипак одложи. 

Догађаје, као што су скупови са новинарима и пријатељима морали смо да одложимо. 



2 

Насупрот томе, нисмо стали са слањем иницијатива и предлога. Доставили  смо Иницијативу за 
забрану рада недељом и за време државних празника у трговинској делатности председнику 
Републике Србије Александру Вучићу, председници Владе РС Ани Брнабић и одговарјућим 
министарствима. На ову тему одржали смо састанак и са представницима синдикалних 
организација. 

Послали смо писани предлог мера које би, по нашем мишљењу, градска власт могла да спроведе 
за оне привреднике и предузетнике који због врсте делатности, или одлука републичке Владе, 
нису могли да функционишу за време ванредног стања. Указивали смо на изазове са којима се 
сусреће сектор малих и средњих предузећа и предузетника. Предлоге смо доставили свим 
општинама Средњобанатског управног округа. 

Имали смо састанак са Градоначелником Чедомиром Јањићем, кога смо упознали како фирме 
које послују у оквиру ЗРЕПОК-а решавају проблеме у кризи. Изнели смо мишљење о одлукама 
републичке Владе и поставили питање да ли се може очекивати помоћ од стране Града. 

У току летњих месеци подржали смо групу грађана "Стоп Кафилерији". Поносан сам на чињеницу 
да је ЗРЕПОК дао пуну подршку грађанима који су се удружили са захтевом да се коначно реши 
проблем у вези са зрењанинском Кафилеријом.  
Захваљујем се члановима који су лично учествовали у протестима грађана. Успели смо, а 
резултат је заустављање рада Кафилерије и загађивања наше животне средине. Велика, додатна 
вредност ових активности је што је значајно порасла свест људи у погледу грађанског активизма. 

На крају бих истакао да је ЗРЕПОК још јачи него што је био пре годину дана. Имамо исти број 
чланова - десеторицу, али са више знања и искуства.  
Следе изузетна постигнућа, у то сам апсолутно уверен! 

Више о изазовима у 2020. години и пословању фирми ЗРЕПОК-а можете погледати у прилогу :

https://www.youtube.com/watch?v=vbzDRLQ2pe0  

У Зрењанину, 31.12.2020 године    Председник ЗРЕПОК-а 
      Будимир Јовановић 




