
 

 

 

Извештај о раду ЗРЕПОК-а у 2019. години 
 

 
Уместо уводне речи, прочитајте говор председника ЗРЕПОК-а, господина Будимира Јовановића 
са прославе десетогодишњице Зрењанинског пословног круга.  
 
„Наш Град, прелеп Град у коме се налазимо, у коме живимо, неки наши суграђани зову 

Бечкерек, други Петровград, а трећима је прирасло срцу име Зрењанин. Како год да се 

звао, овај Град је увек био средиште у коме су живели изузетни људи, људи који су 

имали много енергије, духа и љубави. 

Овај Град је увек имао елиту, привредну, образовну, културну, спортску и то не било 

какву. Елиту, која је могла да мери своје резултате са много већим срединама, у 

земљи и иностранству. Међутим, Зрењанину није увек било омогућено да искаже своје 

пуне потенцијале, неки би рекли да је то било случајно, а ја сматрам да су неки већи 

центри имали понекад интерес да то тако не буде.  

Последњи пут се тако нешто дешавало 2008. и 2009. године, када је Зрењанин тада 

називан „Градом будућности“. Преко ноћи, због интереса одређених центара, 

преименован у нешто сасвим супротно. То је био непосредан повод да у мени пробуди 

помешана осећања и да предложим својим пријатељима, успешним привредницима, да 

оснујемо удружење које ће да покаже, да у овом граду, у овој средини, у целом округу 

има много квалитетних људи. Да смо ми богати са људским ресурсима који могу 

допринети да овај Град буде заиста изузетан па сваком смислу те речи.  

После неколико месеци припрема, ми смо то и урадили, оформили смо организацију.  

Заједничко је било свим овим људима то да смо желели да овај Град буде у будућности 

много бољи него што је до тада био. Убрзо после оснивања ЗРЕПОК-а,  препознати 

смо као јединствени, по много чему изузетна организација. Успоставили смо сарадњу 

са НАЛЕД-ом, са Унијом послодаваца Србије, са образовним институцијама. Многи 

привредници из других градова су долазили код нас, како би сагледали начин нашег 

функционисања и како би преузели наша искуства и применили их у својим срединама. 

Успоставили смо јавни дијалог са Градском управама, он је био веома интензиван и 

успешан, посебно првих неколико година постојања ЗРЕПОК-а.  

Указивали смо на многе проблеме који тиште грађане овог града и привреду. 

Споменуо бих саобраћај, комуналне таксе, ефикасност градске администрације.  

Предлагали смо приоритете за развој Града, осмислили смо пројекат озелењавања 



под називом „ Да се лакше дише“, са Техничким факултетом „Михајло Пупин“ програм 

Летње стручне праксе за студенте.  Формирали смо Унију послодаваца Србије – 

послодавци Зрењанина. Бројне донације смо давали разним институцијама, издвојићу 

само неке:  Основна и средња школа „ 9 Мај“, затим Министарство унутрашњих 

послова - одељењу за сузбијање наркотика поклонили смо нов аутомобил.  

10 година касније ЗРЕПОК је снажнији него икада пре, посматрајући економске 

показатеље пословне приходе и број запослених али и знање и људске ресурсе са 

којима располажемо, заиста смо постали респектабилан фактор, не само на 

територији нашег округа него и на целој територији Републике Србије. 

Да поменем, да су чланице ЗРЕПОК-а у прошлој години имали пословни приход од 52,5 

милијарди динара, да смо имали 5200 запослених и да смо остварили резултате који су 

знатно бољи од претходне године. 

Да бисте схватили о каквим величинама се ради, поменућу само да град Зрењанин има 

пројектован буџет за ову годину од 5,2 милијарде динара, што је 10 пута мање него 

што су пословни приходи ЗРЕПОК-а.  

Сведоци смо да се економска ситуација у нашем округу и у граду посебно значајно 

побољшава последњих година али то не сме да нас успава, да не предузимамо озбиљне 

мере како би убрзали тај процес и како би резултати не само у привреди него и у 

другим сферама друштвеног деловања биле неупоредиво боље. Али да би се то 

десило, неопходно је да се успостави јавни дијалог између власти, привреде и осталих 

чинилаца који могу да утичу да се доносе најбоље одлуке за грађане ове средине и за 

одрживи развој град Зрењанина и целог округа. Оно што сматрамо да је веома битно, 

јесте да се направи један свеобухватан програм и пројекат да се млади људи задрже у 

овој средини. Да покушамо да део младих људи који су се школовали у већим срединама 

некако наговоримо да дођу овде. Такође мислимо да би било веома важно да будемо 

интересантан центар и за људе из других крајева Србије. Ми смо уверени да је то 

могуће уколико свако од нас буде урадио оно што је потребно.  

Деценију после свега, ми смо и даље мишљења да ова наша средина, град, округ могу 

заиста да буду изузетни и за живот и за привређивање. И та наша визија сигурно 

може да се оствари. Али да би се то остварило потребно је да више разговарамо, да 

се више уважавамо и пре свега да много више помажемо једни другима. Добар пример 

за то је ЗРЕПОК. 

 

 

Будимир Јовановић, Председник ЗРЕПОК-а 

 

У Зрењанину, јануар 2020. године 

 

 

 

 

 

 



 

КОМПЛЕТНА ХРОНОЛОГИЈА БИТНИХ ДЕШАВАЊА У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ: 

Време: ОПИС ДЕШАВАЊА: 

јануар  
ОБЕЛЕЖЕНА ДЕВЕТОГОДИШЊИЦА РАДА ЗРЕПОК-А 
У понедељак, 21. јануара 2019. године, „Зрењанински пословни круг – ЗРЕПОК“ 
прославио је девет година од отварања канцеларије и рада Удружења са 
партнерима и пријатељима организације. Традиционално, у малој сали Хотела 
Војводина, одржан је годишњи пријем који организује ЗРЕПОК, приликом којег је 
сумирана претходна година. 
Непосредно по почетку пријема, присутнима је представљен нови члан Удружења 
- Владимир Миловић. Генерални директор компаније Дијамант приступио је 
ЗРЕПОК-у у децембру претходне године. У децембру 2018. године изабран је и 
нови пријатељ Удружења - звање које се додељује успешним и оствареним, 
истакнутим појединцима у различитим областима. "Повељу пријатељства", ове 
године уручена је Ђури Ђукићу. 
Председник Зрењанинског пословног круга Драгољуб Бјелоглав је сумирао 
активности ЗРЕПОК-а у 2018. години, осврћући се на пројекте "Да се лакше дише" 
и "Летња стручна пракса". 2018. година остаће упамћена као још једна година 
учења и напредовања, како за саме чланове ЗРЕПОК-а, тако и за запослене у 
фирмама чланицама. У претходној години ЗРЕПОК је, заједно са Унијом 
послодаваца Зрењанина, започео сарадњу са Високом техничком школом 
струковних студија. За ђаке ове високошколске институције ЗРЕПОК ће, у 
наредним годинама, обезбедити праксу у фирмама чланицама. Бјелоглав 
подсећа и на формирање Пословног савета у којем учествују и два члана 
ЗРЕПОК-а, покретање иницијативе за смањење такси за платни промет преко 
платних картица, подршци пруженој организацији сајма привреде ЗРБИЗНЕТ, 
оснивање ИКТ кластера и ангажман ЗРЕПОК-а у тој организацији. Бјелоглав се 
осврнуо и на укључивање Жељка Исакова у Удружење, који је својим 
ангажовањем и енергијом дао допринос решавању проблема Кафилерије. 

фебруар  
 
ОДРЖАНА ПРВА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2019. 
ГОДИНИ 
Донета Одлука да ЗРЕПОК распише нови јавни позив за еколошке пројекте. 
Буџет акције «Да се лакше дише» је 300,000.00 динара; Одржана дискусија на 
тему плаћања чланарине Привредној комори Србије. Констатовано да су 
различити ставови и поступци чланова по овом питању, донет је закључак да се 
на наредној седници ЗРЕПОК-а, донесе закључак шта ће ЗРЕПОК радити даље 
по овом питању. Чланови ће се изјашњавати о даљим активностима ЗРЕПОК-а 
по питању чланства у Привредној комори Србије; 
 
ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНОГ 
ОКРУЖЕЊА ГРАЂАНА 
Зрењанински пословни круг - ЗРЕПОК у циљу унапређења услова живота грађана 
Средњобанатског управног округа и подизања свести о значају зелених површина 
и животне средине, путем финансијске помоћи додељује донације пројектима, 
који подстичу укључивање грађана у уређење и озелењавање јавних површина. 
 

март  
ОБЈАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ 
ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
Удружење "Зрењанински пословни круг - ЗРЕПОК" на основу јавног позива 
објављеног 05. фебруара 2019. године спровело је бодовање пристиглих 
предлога пројеката за финансирање пројеката у циљу унапређења животног 
окружења грађана. 
 
ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА ДОБИТНИЦИМА „ЗРЕПОК“-ОВОГ КОНКУРСА 
Учесници конкурса који су стекли право на рефундацију средстава потписали су у 



седишту ЗРЕПОК-а уговоре о реализацији пројеката са којима су конкурисали. 
 
ОДРЖАНА ДРУГА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2019. 
ГОДИНИ 
Донет је закључак да чланови ЗРЕПОК-а дефинишу нове приоритете за Град 
Зрењанин и да се са предложеним приоритетима упозна Градоначелник на 
заједничком састанку који ће Председник организовати почетком априла месеца; 
Договорено је да ЗРЕПОК покрене нови циклус пројекта Летње стручне праксе. 
Донета одлука да се организује састанак са професорима на факултету; Донета 
одлука да ЗРЕПОК покрене сарадњу са Високом техничком школом струковних 
студија у делу практичне наставе; Донета одлука да ЗРЕПОК подржи 
организацију научно стручног скупа «Предузетништво-инжењерство-менаџмент» 
са 20.000,00 динара који ће бити одржан 20. Априла на Високој техничкој школи 
струковних студија; 
 
 

април  
ОДРЖАНА ТРЕЋА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2019. 
ГОДИНИ 
Донета одлука да се организује састанак са представницима Форума 
привредника из Чачка на тему обавезног чланства у Привредној комори Србије, 
Донета одлука да ЗРЕПОК подржи организацију фестивала „Здрав живот“ 
 
 
ПРОМОВИСАН 9. ЦИКЛУС ПРОЈЕКТА ЛЕТЊА СТРУЧНА ПРАКСА 
На Техничком факултету „Михајло Пупин“ данас је промовисан 9. по реду циклус 
„Летње стручне праксе“ - пројекта који спроводи пословно удружење ЗРЕПОК у 
сарадњи са овом образовном установом, Градском управом и пословним 
удружењем Унија послодаваца Србије - послодавци Зрењанина. 
 
ЗРЕПОК ПРИЈАТЕЉ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА „ПРЕДУЗЕТНИШТВО, 
ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ“ 
У суботу, 20. априла 2019. године, на Високој техничкој школи струковних студија 
у Зрењанину одржан је научно-стручни скуп „Предузетништво, инжењерство и 
менаџмент“ на тему „Циркуларна економија – прилика за одрживи развој“. 
Покровитељ стручног скупа био је Покрајински секретаријат за високо 
образовање и научноистраживачку делатност Аутономне Покрајине Војводине, 
док су Пријатељи манифестације били Зрењанински пословни круг – ЗРЕПОК и 
Град Зрењанин. 
 
КЕМАЛ ГЕКИЋ ОДРЖАО КОНЦЕРТ ЗА ПАМЋЕЊЕ - ЗРЕПОК СПОНЗОР 
КОНЦЕРТА 
Прослављени пијаниста Кемал Гекић, синоћ је, после три деценије, поново 
наступио у Зрењанину. За зрењанинску публику, жељну концерата класичне 
музике и врхунских извођача, Гекић је пажљиво изабрао репертоар. За почетак, 
Шопен, скерцо, баладе, ноктурна, етиде и чувена полонеза опус 53. 
 
ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ПОСЛОВНОГ УДРУЖЕЊА 
ГРАДАЦ – ИЗ ЧАЧКА 
 
Са представницима Пословног удружења Градац из Чачка, чланови ЗРЕПОК-а 
одржали су састанак на тему обавезног чланства у Привредној комори.  
 

мај  
ОДРЖАНА ЧЕТВРТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2019. 
ГОДИНИ 
Договорено да се обезбедити информација члановима Удружења у вези са 
оснивањем Уговорне привредне коморе и да ли се тиме привредници ослобађају 
од обавезног чланства у ПКС-у; Договорене теме за радни доручак са 
новинарима; Организовати састанак са професором Божом Далмацијом на тему 
проблема пијаће воде у Зрењанину; 
 
ЗРЕЊАНИНСКИ ПОСЛОВНИ КРУГ ПОКРОВИТЕЉ ФЕСТИВАЛА ЗДРАВ 



ЖИВОТ 
Зрењанински пословни круг покровитељ је фестивала ,,Здрав живот" који се 
одржава у Планковој башти код Културног центра 25. и 26. маја. Богат програм 
фестивала пружа прилику свим заинтересованима да сазнају више о 
алтернативној медицини, превенцији болести и здравим навикама. Фестивалом 
је, такође, обухваћен богат дечији програм који има за циљ да малишане на 
креативан и занимљив начин упозна са коцептом здравог живота. 
 
ОДРЖАН ДЕВЕТИ РАДНИ ДОРУЧАК СА НОВИНАРИМА 
У уторак, 28. маја 2019. године, чланови Зрењанинског пословног круга одржали 
су традиционални радни састанак са представнцима медија. Овим поводом, 
представљени су пословни резултати 23 фирме чланице које у 2018. години 
збирно бележе раст пословних прихода и добитака, али и броја запослених. 
 

јун  
ОДРЖАНА ПЕТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2019. 
ГОДИНИ 
Усвојен извештај са одржаног састанка са професором Далмацијом на тему 
проблема здраве пијаће воде; Борислав Умићевић је прихватио обавезу да 
прегледа достављене  радове од проф. Далмације и да сачини прву калкулацију 
што се тиче техничких решења за решавање проблема пијаће воде; Усвојена 
информација о одржаном састанку Пословног савета; Договорено да се у јулу 
месецу организује састанак са Градоначелником, да главне теме буду решавање 
проблема пијаће воде и градске депоније, уједно потребно је подсетити градску 
администрацију да се оформи радна група за решавање нових приоритета; 
 
ОБЈАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА „ЛЕТЊА СТРУЧНА ПРАКСА 2019“ 
За девети циклус пројкета Летња стручна пракса, који организују Зрењанински 
пословни круг и Унија послодаваца Србије - послодавци Зрењанина у сарадњи са 
Градском управом и Техничким факултетом „Михајло Пупин“, пријавило се 25 
студената са различитих образовних профила. 
 

јул  
ОДРЖАНА ШЕСТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2018. 
ГОДИНИ 
Председник ЗРЕПОК-а замолио све чланове да обавезно размисле о будућим 
активностима ЗРЕПОК-а, циљевима, начину остваривања циљева. Закључено је 
да се овоме детаљно разговара у септембру; 
 
 

август  
ФИРМЕ ЧЛАНИЦЕ ЗРЕПОК-А "ДИЈАМАНТ" И "ПЕРСУ МАРКЕТИ" И ОВЕ 
ГОДИНЕ ПОДРЖАЛЕ СУ САЈАМ ПРИВРЕДЕ ЗРБИЗНЕТ 
Трећи сајам привреде и предузетништва ЗрБизНет биће посвећен 
дигитализацији, дигиталној трансформацији и женском предузетништву, најавили 
су организатори из Уније послодаваца Зрењанина. Сајам се одржава од 19. до 
21. септембра у Хали „Медисон“. Генерални спонзори ЗрБизНет-а су ПерСу, 
компанија „Дијамант“ и Уникредит банка. 
 

септембар  
ОДРЖАНА СЕДМА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2019. 
ГОДИНИ 
Усвојена информација о активностима на пројекту Летње стручне праксе, донета 
одлука да Будимир Јовановић буде члан комисије за одбрану пројектних радова; 
Договорено да се организује заједнички састанак са члановима пословног клуба 
„Naissus“ из Ниша; 
 
ЗРЕПОК ПОДРЖАО НАТАШУ ДУКУЉЕВ НА ПУТУ КА МЕЂУНАРОДНОМ 
КОНГРЕСУ СТУДЕНАТА МЕДИЦИНЕ У ПОРТУ 
Зрењанински пословни круг обезбедио је донацију за Наташу Дукуљев, 
студенткињу пете године Медицинског факултета у Београду, како би 
представила свој научни рад „ Патологија паратиреоидне жлезде са посебним 
освртом на паратиреоидне жлезде које су акцидентално уклоњене у склопу 



хирургије тиреоидне жлезде" на Међународном конгресу студената медицине у 
Порти, у Португалу. 
 

октобар  
 
Донета одлука да се ЗРЕПОК у наредном периоду позабави загађивањем 
животне средине у Зрењанину од стране Кафилерије. Донета одлука да се изда 
Саопшетење за јавност. 
 
 

новембар  
ОДРЖАНА ОСМА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-А У 2019. 
ГОДИНИ  
Констатовано да ЗРЕПОК у 2020. години неће имати нове Пријатеље; Усвојена 
Анализа ЗРЕПОК-а са предлозима за унапређење коју је израдио Председник 
ЗРЕПОК-а; Закључци су да је: потребно организовати више активности који имају 
за циљ бољу сарадњу између фирми чланица, израдити репозиционирање 
бренда ЗРЕПОК ( систем вредности) и избор нових приоритета. 
 
ОДРЖАНА ОДБРАНА ПРОЈЕКТНИХ РАДОВА У ОКВИРУ ДЕВЕТОГ ЦИКЛУСА 
ЗРЕПОК-ОВЕ "ЛЕТЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ" 
Деветнаест студената са различитих образовних профила Техничког факултета 
"Михајло Пупин", током лета радило је праску у фирмама чланицама ЗРЕПОК-а и 
Уније послодаваца Србије - послодавци Зрењанина. Студенти су након 
упознавања пословних процеса у фирми, добили своје пројектне задатке и 
радили на решавању истих уз подршку својих ментора.  
Након реализације пројектних задатака и предаје у писменој форми, студенти су 
бранили своје радове испред стручне комисије. Одлуком комисије, најуспешнија у 
деветом циклусу била је Бојана Дробњак која је праксу обављала у фирми 
Керамика Јовановић. 
 
ОДРЖАНА СВЕЧАНА ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА УЧЕСНИЦИМА ДЕВЕТОГ 
ЦИКЛУСА ЛЕТЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 
Дана, 01.11. текуће године, на Техничком факултету „Михајло Пупин“ одржана је 
одбрана радова студената, учесника пројекта „Летња стручна прака 2019“. 
У деветом циклусу учествовало је 19 студената са различитих образовних 
профила, који су у оквиру пројекта имали прилику да примене знања стечена у 
току студија, као и да усвоје нове вештине ради даљег стручног усавршавања. 
 
 
ПОТПИСАН УГОВОР О СТИПЕНДИРАЊУ СА ПОБЕДНИЦОМ „ЛЕТЊЕ 
СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 2019“ 
 
ЗРЕПОК ИЗЛОЖИО СТАВ У ВЕЗИ СА ПРОБЛЕМОМ КАФИЛЕРИЈЕ 
Зрењанински пословни круг “ЗРЕПОК” дели мишљење великог дела јавности о 
неприхватљивости ситуације у Зрењанину у вези са непријатним мирисом 
ваздуха који се неретко шири из правца кафилерије. Грађани се с правом жале на 
неподношљиве мирисе који им онемогућавају нормалан живот. Оправдано 
постављају питање у којој мери наведени процеси загађују животну средину, тј. 
да ли могу изазвати трајне последице по здравље. 
 
ЧЛАНОВИ ПОСЛОВНОГ КЛУБА „NAISSUS“ ПОСЕТИЛИ ЗРЕЊАНИНСКИ 
ПОСЛОВНИ КРУГ 
На састанку одржаном у просторијама ЗРЕПОК-а констатовано је да ова два 
пословна удружења теже истим вредностима - јачању домаће привреде, 
умрежавању привредника, унапређењу пословног амбијента, друштвено 
одговорном пословању и унапређењу средина у којима послују. Присутни су 
сагласни да се градови попут Ниша и Зрењанина суочавају са сличним изазовима 
у пословању, а као један од највећих проблема привреде виде одлив 
становништва који је осетан и у градовима. 
 
 



децембар  

БУДИМИР ЈОВАНОВИЋ ИЗАБРАН ЗА НОВОГ ПРЕДСЕДНИКА ЗРЕПОК-А 

Дана, 03. децембра 2019. године, на годишњој седници Скупштине „ЗРЕПОК“-а, 
чланови Удружења су тајним изјашњавањем изабрали новог Председника 
„Зрењанинског пословног круга“. 
По истеку мандата досадашњег Председника Драгољуба Бјелоглава, приступило 
се изгласавању новог Председника и руководства организације. Највећи број 
гласова добио је Будимир Јовановић, који је један од оснивача „ЗРЕПОК“-а.  
Новоизабрано руководство, осим новог Председника чине Горан Ковачевић - 
актуелни Потпредседник, Драган Видаковић и Драгољуб Бјелоглав. 

 

 

 


