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ЈАВНИ ИЗВЕШТАЈ И ОЦЕНА РАДА И РЕЗУЛТАТА „ЗРЕПОК“-А У 2016. ГОДИНИ

Уводна реч

Свака организација  крене  амбициозно,  са  великим плановима и очекивањима,  али се

многе  и  угасе  ако  не  пронађу  меру  између  жеља  и  стварности.  Чињеница  да

„Зрењанински пословни круг“ и даље функционише и представља јединствен пример у

свету привреде па и шире говори да је све до сада чињено нашло своје оправдање у

реалном животу. 

Ми представљамо узор многима у региону и та слика о зрењанинским привредницима на

основу „ЗРЕПОК“-а као удружења доприноси буђењу свести многих средина да треба и да

могу да направе сличну организацију као што је наша и имају на кога да се угледају и

потраже савет или да размене искуства. То је јасан доказ квалитета и успешности наше

поставке. „ЗРЕПОК“ ће сигурно наставити са праксом умрежавања са другим независним

пословним асоцијацијама у  наредном периоду,  као  што  је  то  учињено са „Пословним

клубом западне Србије“ у 2016. години. 

У  осму годину свог  постојања „ЗРЕПОК“  улази  без  нових  чланова  и  са  једним новим

пријатељем, Бориславом Одаџићем. Сматрам да је вредно пажње и да је одраз успеха

организације то да након седам година постојања, оснивачи „ЗРЕПОК“-а су и даље на

окупу  и  што  су  спремни  да  деле  обавезе,  имају  различите  иницијативе  и  подржавају

предлоге других чланова. Поносан сам на то што наше Удружење и даље функционише

по принципима професионалности, коректности и поштења, што је свима у првом плану

општи интерес и што све радимо у циљу преображаја заједнице у боље место за живот и

рад. 

Крај  2016.  године остаће упамћен по започињању борбе против обавезног  чланства у

Привредној комори Србије.

Историјат наших односа са Привредном комором Србије је био такав да смо до 2013.

године  били  у  обавези  да  будемо  чланови  коморе.  Након  тога  је  изменом  закона

омогућено сваком привредном субјекту да сам одлучи да ли ће даље остати у чланству

што смо и учинили. Већина чланова „ЗРЕПОК“-а је иступила из чланства, јер очигледно у

претходном периоду није  пронашла у  Привредној  комори организацију  која  легитимно

заступа интересе привредника . Сматрали смо да је та одлука крајње коректна и у складу

са Уставом. Све то се изненада променило новим законом, који је садашња Скупштина

усвојила и који нас поново тера да будемо чланови Привредне коморе Србије, само по

сили закона. Целу ову годину смо ишчекивали да ће неко ипак зауставити овакво решење,

али на крају године усвајањем Одлуке о чланарини видели смо да до тога неће доћи и

због тога смо одлучили да јавно реагујемо.  

Одлуком  о  чланарини  нарочито  су  погођена  средња  привредна  друштва  која  чине

најздравији  део  наше  економије  и  имају  потенцијал  за  развој  и  која  су  претежно  у

домаћем власништву. Њихова оптерећења су и по десет пута већа и очито је то свесно

урађено како се не би оптеретиле велике компаније у страном власништву.
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Заједнички  став  чланова  „ЗРЕПОК“-а  је  да  не  желимо  да  будемо  чланови  ни  једног

удружења на које нас закон тера.  Добровољно нећемо плаћати чланарину Привредној

комори Србије, а какве ће последице тога бити то ћемо да видимо...

О пројектима „ЗРЕПОК“-а у 2016. години

Пројекат  „Летња стручна пракса“ се  више пута  показао  успешним и  мени лично  је

веома драго што кроз ову сарадњу са Техничким факултетом „Михајло Пупин“ упознајемо

квалитетне  младе  људе.  Мишљења  сам  да  је  добро  решење  то  што  смо  у  пројекат

укључили и Унију послодаваца Србије – Послодавци Зрењанина и што смо успоставили

партнерство  са  Градом  Зрењанином.  Верујем  да  ћемо  пројекат  реализовати  и  у

будућности.  Пројекат  Летња  стручна  пракса се  реализује  већ  годинама,  по  унапред

усвојеној  процедури,  али  је  ту  битно  истаћи  улогу  члана  „ЗРЕПОК“-а,  Драгољуба

Бјелоглава, координатора пројекта од покретања ове сарадње. У шестом циклусу пројекта

„Летње стручне праксе“ учествовало је 20 студената, сви су успешно одбранили пројектна

решења  и  потписан  је  Уговор  о  стипендирању  са  победником  овогодишњег  циклуса

праксе.

Израда стратегије за развој ИТ сектора у Зрењанину

На  септембарској  скупштини,  на  предлог  Будимира  Јовановића донета  је  одлука  да

„Зрењанински пословни круг“ покренe иницијативу за развој индустрије информационих

технологија у Зрењанину. Сматрам да је то веома значајно јер  ИТ сектор има највеће

стопе раста у светској економији и нема сумње да ће се тај тренд наставити и у наредном

периоду, те сматрам да је добро што је „ЗРЕПОК“ спреман да узме учешће у том тренду

како би обезбедио развој наше средине. Успели смо да окупимо најзначајније компаније

из ИТ сектора, на наш позив су се укључиле све образовне институције из Зрењанина у

израду  Стратегије  развоја  ИТ  сектора  и  сигуран  сам  да  ће  се  заједничким  снагама

израдити  најбоље могуће  решење.  Члан  „ЗРЕПОК“-а,  Драган  Видаковић  је  прихватио

обавезу да координира тим активностима и он то веома посвећено ради. Резултат ових

активности  је  израђена  Стратегија  и  основан  „Зрењанински  ИКТ  кластер“,  који  ће

допринети да се помере неке ствари на боље у ИТ сектору у Зрењанину. 

Пројекти из области екологије

Акција „Да се лакше дише“ је претворена у комплетан програм који има за циљ повећање

пошумљености региона али и едукацију из области заштите животне средине. „ЗРЕПОК“

је  почетком  ове  године  осмислио  модел  по  ком  је  процедура  давања  финасијских

средстава за пројекте из области екологије потпуно транспарентна, где се мотивишу оне

организације  које  стварно воде рачуна о  животном окружењу и из  године у  годину се

повећава број корисника овог програма.

Као посебан пројекат, подигнут је воћњак у склопу Центра за особе са сметњама у развоју

„Наша прича“. Захваљујући доброј организацији, воћњак се одржава и капацитети центра

„Наша прича“  се  шире и  на  повртарску  производњу.  Сарадња са  Школом „9.  Мај“  се

проширује и на куповину корпоративног презента за ЗРЕПОК. 

Детаљан преглед свих значајнијих активности и дешавања у 2016.  години је приказан у

табели која следи:
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КОМПЛЕТНА ХРОНОЛОГИЈА БИТНИХ ДЕШАВАЊА У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ:

Време: ОПИС ДЕШАВАЊА:

јануар
ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ „ЗРЕПОК“-а у 2015. ГОДИНИ

По одобрењу скупштине Удружења јавно је презентован извештај о раду ЗРЕПОК-

а на интернет презентацији Удружења и у штампаној форми.

СВЕЧАНИМ КОКТЕЛОМ ОБЕЛЕЖЕНА ШЕСТА ГОДИНА РАДА „ЗРЕПОК-А„ 

Свечани  годишњи  коктел  је  уприличен  у  хотелу  „Војводина“.  Током  коктела

сумирани  су  резултати  рада  Удружења.  Овом  приликом  је  додељена  повеља

пријатељства „ЗРЕПОК“-а Дејану Молнару и Браниславу Грубачком. 

ЧЛАНОВИ  „ЗРЕПОК“-А,  БУДИМИР  ЈОВАНОВИЋ,  ГОРАН  КОВАЧЕВИЋ  И

ВОЈИСЛАВ МРКШИЋ ДОБИТНИЦИ ПРИЗНАЊА „ЛИЧНОСТ ГОДИНЕ 2015“

Традиционална акција Листа Зрењанин за избор личности године у којој читаоци

зрењанинског недељника прво предлажу, а потом и бирају јавне личности, почела

је пре три месеца, а гласачи су одабрали јавне личности које су највише задужиле

град  и  регион,  у  седам  области:  политика,  привреда,  пољопривреда,  медији,

култура, просвета и медицина.

фебруар
ОДРЖАНА  ПРВА  РЕДОВНА  СЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ  „ЗРЕПОК“-а  У  2016.

ГОДИНИ

Најважније теме: Усвојен финансијски извештај за 2015. годину; Усвојен извештај о

одржаном коктелу поводом годишњице Удружења; Усвојен План и програм рада за

2016. годину; Усвојен Предлог буџета за 2016. годину; Већином гласова Скупштина

је усвојила предлог Одлуке о изменама и допунама Статута; Донета одлука да

ЗРЕПОК  тражи  информације  од  Министарства  одбране  Републике  Србије  о

правном статусу Дома Војске (бивше Трговинско- индустријске коморе)

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.
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Најважније теме: Усвојен финансијски извештај за 2015. годину; Усвојен извештај о

одржаном коктелу поводом годишњице Удружења; Усвојен План и програм рада за

2016. годину; Усвојен Предлог буџета за 2016. годину; Већином гласова Скупштина

је усвојила предлог Одлуке о изменама и допунама Статута; Донета одлука да

ЗРЕПОК  тражи  информације  од  Министарства  одбране  Републике  Србије  о

правном статусу Дома Војске (бивше Трговинско- индустријске коморе)

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
ОДРЖАНА  ДРУГА  РЕДОВНА  СЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ  „ЗРЕПОК“-а  У  2016.

ГОДИНИ

Најважније теме: Констатовано да је стигао одговор од надлежног Министарства,

на питање у вези са статусом зграде бивше Трговинско-индустријске коморе;

Поднет извештај о спроведеном конкурсу „Да се лакше дише“. Усвојен Правилник

о бодовању пројеката и расподели средстава и донета је  одлука да се укупан

износ  за  финансирање  еколошких  пројеката  подигне  са  180,000.00  динара  на

250,000.00  динара;  договорено  да  Унија  и  ЗРЕПОК  заједно  преговарају  са

фирмама које се баве пружањем услуга брзе поште; Разматран допис Пословног

клуба западне Србије. Договорено да се организује заједнички састанак чланова;

Усвојена  информација  Драгана  Видаковића  о  току  активности  у  вези  са

ревитализацијом  пруга  у  Банату;  Усвојена  информација  о  одржавању  Вебиз

конференције у Зрењанину;

„ЗРЕПОК“, „ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА ЗРЕЊАНИН“ И „ПСС ЗРЕЊАНИН“ 
ЗАСАДИЛИ ВОЋЊАК ЗА ДНЕВНИ ЦЕНТАР „НАША ПРИЧА“
„Зрењанински  пословни  круг  -  ЗРЕПОК“  је  у  сарадњи  са  Средњом
пољопривредном школом из Зрењанина и Пољопривредном стручном службом
Зрењанин подигао воћњак, на површини од 2000 м2, за Дневни центар за боравак
особа са сметњама у развоју „Наша прича“.

ОБЈАВЉЕНИ  РЕЗУЛТАТИ  КОНКУРСА  ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ  ПРОЈЕКАТА  ИЗ
ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
Удружење  «Зрењанински  пословни  круг  -  ЗРЕПОК»  на  основу  јавног  позива
објављеног 05. фебруара 2016. године спровело је бодовање пристиглих предлога
пројеката  за  финансирање  пројеката  у  циљу  унапређења  животног  окружења
грађана. Потом су потписани Уговори о финансирању пројеката.

април
ОДРЖАНА  ТРЕЋА  РЕДОВНА  СЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ  „ЗРЕПОК“-а  У  2016.

ГОДИНИ

Усвојена информација о току преговора са мобилним оператерима, договорено да

се организује заједнички састанак како би се извршила детаљна анализа понуда

још једном; Поднет и усвојен извештај о акцији „Да се лакше дише“.

Прикупити податке за нови циклус пројекта „Летња стручна пракса“;

Донета  одлука  да  ЗРЕПОК  позитивно  одговори  на  Молбу  Округа  у  вези  са

организацијом дана Војске у Зрењанину;

ЧЛАНОВИ „ПОСЛОВНОГ КЛУБА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ“ ПОСЕТИЛИ „ЗРЕПОК“

У уторак 12. априла 2016. године, у пословном комплексу „Мркшићевих салаша“ у

Српском  Итебеју,  чланови  „ЗРЕПОК-а“  угостили  су  Управни  одбор  „Пословног

клуба западне Србије“ из Ужица. Циљ овог састанка био је међусобно упознавање

чланова и иницирање заједничких активности у наредном периоду.

„ЗРЕПОК“ ЈЕ У САРАДЊИ СА ПАРТНЕРИМА УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАО СЕДАМ

ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЗРЕПОК је  у  сарадњи са  партнерима током марта  и  априла месеца,  успешно

реализовао седам пројеката из области заштите животне средине.
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мај
ОДРЖАНА ЧЕТВРТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2016.

ГОДИНИ

Најважније теме: Пратити процес реформе коморског система; Поднет и усвојен

извештај о активностима на пројекту Летње стручне праксе; Усвојенa

инфромација  о  одржаној  Војној  паради  у  Зрењанину  и  учешћу  ЗРЕПОК-а  у

догађају; Анкетирати чланове у вези са организацијом наредног радног доручка са

медијима

„ЗРЕПОК“ У САРАДЊИ СА ТЕХНИЧКИМ ФАКУЛТЕТОМ „МИХАЈЛО ПУПИН“,

УПС-  ПОСЛОДАВЦИ  ЗРЕЊАНИНА  И  УЗ  ПОДРШКУ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА,

ПОКРЕНУО НОВИ ЦИКЛУС „ЛЕТЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ“

Промоција новог циклуса пројекта одржана је у амфитеатру Техничког факултета

„Михајло Пупин“. На промоцији присутним студентима су се обратили др Драгица

Радосав,  деканка  Факултета,  Душко  Радишић,  помоћник  градоначелника

Зрењанина,  Драгољуб Бјелоглав,  координатор пројекта  испред ЗРЕПОК-а  и др

Драгана Глушац, координаторка пројекта на Факултету. У мају месецу је отворен

конкурс и извршена селекција кандидата.

јун
ОДРЖАНА  ПЕТА  РЕДОВНА  СЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ  „ЗРЕПОК“-а  У  2016.

ГОДИНИ  У  уторак,  07.  јуна  2016.  године,  у  Међи,  у  породичној  кући  члана

ЗРЕПОК-а Драгољуба Бјелоглава, одржана је пета редовна седница скупштине

Удружења у 2016. години.

ОДРЖАН ШЕСТИ РАДНИ ДОРУЧАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА МЕДИЈА

03. јуна 2016. Године, у пословно-трговинском центру „Ренесанса“ одржан је шести

радни  доручак  чланова  ЗРЕПОК-а  и  зрењанинских  новинара.  На  овом

неформалном скупу  су  се  размењивале  информације  и  мишљења о  највећим

проблемима  и  изазовима  наше  локалне  заједнице,  а  поред  тога  учесници  су

разговарали и о условима пословања у нашем региону.

ОБЈАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА „ЛЕТЊА СТРУЧНА ПРАКСА 2016“

Ове године за праксу у фирмама ЗРЕПОК-а и УПС-Послодавци Зрењанина се

пријавило 38 студената. На пројекту је ангажовани 20 студената.

јул
ОДРЖАНА  ШЕСТА  РЕДОВНА  СЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ  „ЗРЕПОК“-а  У  2016.

ГОДИНИ

Најважније теме: Донета одлука да се организује сакупљање е-отпада на нивоу

ЗРЕПОК-а и УПС-Послодавци Зрењанина, Усвојена информација о активностима

УПС-Послодавци  Зрењанина;  Усвојена  информација  Драгана  Видаковића  о

укинутим  пругама  Орловат  -  Нови  Сад  и  Зрењанин  –  Вршац;  Усвојена

информација Будимира Јовановића о хуманитарној акцији за децу из Требиња која

су на евиденцији  Центра за социјални рад у Требињу;
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мај
ОДРЖАНА ЧЕТВРТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2016.

ГОДИНИ

Најважније теме: Пратити процес реформе коморског система; Поднет и усвојен

извештај о активностима на пројекту Летње стручне праксе; Усвојенa

инфромација  о  одржаној  Војној  паради  у  Зрењанину  и  учешћу  ЗРЕПОК-а  у

догађају; Анкетирати чланове у вези са организацијом наредног радног доручка са

медијима

„ЗРЕПОК“ У САРАДЊИ СА ТЕХНИЧКИМ ФАКУЛТЕТОМ „МИХАЈЛО ПУПИН“,

УПС-  ПОСЛОДАВЦИ  ЗРЕЊАНИНА  И  УЗ  ПОДРШКУ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА,

ПОКРЕНУО НОВИ ЦИКЛУС „ЛЕТЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ“

Промоција новог циклуса пројекта одржана је у амфитеатру Техничког факултета

„Михајло Пупин“. На промоцији присутним студентима су се обратили др Драгица

Радосав,  деканка  Факултета,  Душко  Радишић,  помоћник  градоначелника

Зрењанина,  Драгољуб Бјелоглав,  координатор пројекта  испред ЗРЕПОК-а  и др

Драгана Глушац, координаторка пројекта на Факултету. У мају месецу је отворен

конкурс и извршена селекција кандидата.

јун
ОДРЖАНА  ПЕТА  РЕДОВНА  СЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ  „ЗРЕПОК“-а  У  2016.

ГОДИНИ  У  уторак,  07.  јуна  2016.  године,  у  Међи,  у  породичној  кући  члана

ЗРЕПОК-а Драгољуба Бјелоглава, одржана је пета редовна седница скупштине

Удружења у 2016. години.

ОДРЖАН ШЕСТИ РАДНИ ДОРУЧАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА МЕДИЈА

03. јуна 2016. Године, у пословно-трговинском центру „Ренесанса“ одржан је шести

радни  доручак  чланова  ЗРЕПОК-а  и  зрењанинских  новинара.  На  овом

неформалном скупу  су  се  размењивале  информације  и  мишљења о  највећим

проблемима  и  изазовима  наше  локалне  заједнице,  а  поред  тога  учесници  су

разговарали и о условима пословања у нашем региону.

ОБЈАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА „ЛЕТЊА СТРУЧНА ПРАКСА 2016“

Ове године за праксу у фирмама ЗРЕПОК-а и УПС-Послодавци Зрењанина се

пријавило 38 студената. На пројекту је ангажовани 20 студената.

јул
ОДРЖАНА  ШЕСТА  РЕДОВНА  СЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ  „ЗРЕПОК“-а  У  2016.

ГОДИНИ

Најважније теме: Донета одлука да се организује сакупљање е-отпада на нивоу

ЗРЕПОК-а и УПС-Послодавци Зрењанина, Усвојена информација о активностима

УПС-Послодавци  Зрењанина;  Усвојена  информација  Драгана  Видаковића  о

укинутим  пругама  Орловат  -  Нови  Сад  и  Зрењанин  –  Вршац;  Усвојена

информација Будимира Јовановића о хуманитарној акцији за децу из Требиња која

су на евиденцији  Центра за социјални рад у Требињу;

ОБЈАВЉЕНО  САОПШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ  ПОВОДОМ  ПРВОГ  РЕБАЛАНСА

БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2016. ГОДИНУ

Новац  којим  располаже  Локална  самоуправа  је  новац  грађана.  Привреда  и

грађани  пуне  буџет  Града  кроз  порезе,  разне  таксе  и  надокнаде.  Институције

власти су одговорне за трошење буџетских средстава, оне одлучују у име грађана 

о расподели средстава за различите намене, и због тога грађани очекују од њих да

воде рачуна о приоритетима. 

Привредници и грађани су и те како заинтересовани где одлази њихов новац из

буџета.

септембар
ОДРЖАНА  СЕДМА  РЕДОВНА  СЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ  „ЗРЕПОК“-а  У  2016.

ГОДИНИ

Најважније  теме:  Усвојена  информација  у  вези  са  откупом  Е-отпада  на  нивоу
ЗРЕПОК-а; Усвојена информација о току активности на пројекту Летње стручне
праксе; Организовати састанак на тему израде ЗРЕПОК-овог Билтена;

ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ СА „ХОСТИЋ РЕЦИКЛАЖОМ“
Донета  одлука  да  се  новац  од  Е-отпада  издвоји  за  реализацију  пројеката  из
области  екологије.  Циљ  је  проширити  акцију  и  на  чланове  УПС-Послодавци
Зрењанина.

октобар
ОДРЖАНА  ОСМА  РЕДОВНА  СЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ  „ЗРЕПОК“-а  У  2016.

ГОДИНИ

Најважније  теме:  Усвојена  информација  да  је  формирана  радна  група  при

ЗРЕПОК-у која ће израдити Програм за развој ИТ сектора у Зрењанину. Усвојена

одлука да Драган Видаковић буде на челу те радне групе;

Донета одлука да се организује дружење са постојећим Пријатељима Удружења;

ФИНАЛЕ „ЛЕТЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 2016“ И ИЗБОР НАЈБОЉИХ РАДОВА И

СТУДЕНТА

На  Техничком  Факултету  „Михајло  Пупин“  студенти  шесте  генерације  „Летње

стручне праксе“ презентовали су и бранили своје пројектне задатке. Петочлани

жири  у  саставу:  професор  Далибор  Добриловић,  професор   Дејан  Ђорђевић,

продекан  Дијана  Каруовић,  професорица  Елеонора  Десница,  Ивана  Петров

представник студената и представник „ЗРЕПОК“-а, Драгољуб Бјелоглав, имали су

задатак да изгласају најбољег међу њима. 

СВЕЧАНО ПРОГЛАШЕЊЕ НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА ЛЕТЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

2016

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 шестог циклуса пројекта летње

праксе, који се реализује сваке године од 2011. 

ЗРЕПОК  ПОДРЖАО  ИНИЦИЈАТИВУ  УДРУЖЕЊА  МАЈКИ  СА  ТРОЈЕ  ДЕЦЕ

"Зрењанински пословни круг"  подржава акцију прикупљања потписа за петицију
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Удружења мајки са троје деце којом се тражи да држава усвоји прописе којима би

се пружила директна подршка трећем детету.

„ЗРЕПОК“  УЧЕСНИК  КОНФЕРЕНЦИЈЕ  И  ПАНЕЛ  ДИСКУСИЈЕ  „ЛОКАЛНИМ

ПАРТНЕРСТВОМ ДО ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА“

Сваког  1.  новембра  регионални  недељник  “Зрењанин”  обележава  годишњицу

постоjања и изласка првог броjа, 1952. године. Ове године, на 64. годишњицу, у

Барокноj сали Градске куће, славље jе употпуњено организовањем конференциjе

и панел дискусиjе на тему “Локалним партнерством до одрживог развоjа града”.

Чланови  ЗРЕПОК-а,  Стева  Кочалка,  Будимир  Јовановић и  Горан  Ковачевић су

учествовали у панел дискусији.

новембар
ОДРЖАНА  ДЕВЕТА  РЕДОВНА  СЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ  „ЗРЕПОК“-а  У  2016.

ГОДИНИ

Најважније  теме:  Донета  одлука  да  се  изради  нови  документ  о  Градским

приоритетима,  са  предлогом  да  се  у  тај  документ  уврсти  и  Иницијатива  за

престанак  загађења Бегеја;  Донета  одлука  да  се  организује  посета  Пословном

клубу западне Србије; Чланови ЗРЕПОК-а су изгласали да се чланство у ЗРЕПОК-

у  понуди  др  Мирославу  Радовићу,  Чланови  ЗРЕПОК-а  су  изгласали  да  се

пријатељство понуди Бориславу Одаџићу

ПОТПИСАН УГОВОР О СТИПЕНДИРАЊУ СА ПОБЕДНИКОМ „ЛЕТЊЕ СТРУЧНЕ

ПРАКСЕ 2016“

Након завршене „Летње стручне праксе 2016“, оцене пројектних радова и избора

најбољег студента, у просторијама „Зрењанинског пословног круга“ уприличено је

свечано  потписивање  Уговора  са  новим  стипендистом  Удружења.Нови

стипендиста Удружења је Небојша Татомиров, он је праксу обављао у компанији

„Progressive media“, на пројекту из области дигиталног маркетинга.

ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА О Е-ПОСЛОВАЊУ

У организацији  компаније  Гомекс  и  уз  подршку  Зрењанинског  пословног  круга

„ЗРЕПОК“, Уније послодаваца Србије – Послодавци Зрењанина, НАЛЕД-а и Града

Зрењанина, у четвртак,  17.  новембра одржана је конференција  о електронском

пословању, е-управи и ЕДИ стандардима.

ОДРЖАНА  ПРОМОЦИЈА  ПРОЈЕКТА  „ЛЕТЊА  СТРУЧНА  ПРАКСА“  НА

КОНФЕРЕНЦИЈИ „УКЉУЧИВАЊЕ МЛАДИХ НА ТРЖИШТЕ РАДА“

УПС је организовао конференцију на тему укључености младих на тржиште рада,

промоције стручне праксе као добре шансе и за младе, који добијају прилику да

научена  теоријска  знања  примене  у  реалном  пословном  окружењу,  и  за

послодавце који имају прилику да добију нове младе сараднике и унапреде своје

пословање.  На  Конференцији  је  Драгољуб  Бјелоглав  представио  ЗРЕПОК-ов

модел успостављања сарадње између послодаваца и младих као и добру праксу

друштвено одговорних компанија које организују стручну праксу за младе. 
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„ЗРЕПОК“ УЗВРАТИО ПОСЕТУ ПОСЛОВНОМ КЛУБУ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ

На позив ужичких привредника, делегација ЗРЕПОК-а је посетила Пословни клуб

западне Србије. Представници Зрењанинског пословног круга, Драган Видаковић,

Горан Ковачевић, Борислав Умићевић и Изабела Киш су боравили у дводневној

посети Ужицу. 

Зрењанински привредници су у априлу месецу текуће године угостили чланове

Пословног клуба западне Србије и том приликом је започета сарадња између два

удружења.  Циљ ових пословних сусрета је  унапређивање сарадње чланова из

више области. 

децембар
ОДРЖАНА  ДЕСЕТА  РЕДОВНА  СЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ  „ЗРЕПОК“-а  У  2016.
ГОДИНИ
Најважније теме: Донета одлука да ЗРЕПОК организује конференцију за новинаре
на тему обавезног чланства у ПКС-у; Одржан састанак са Градоначелником на ком
је  разговарано  формирању Пословног  савета  у  Зрењанину  као  и  о  актуелним
дешавањима у Граду, Председник УО УПС-Послодавци Зрењанина је информисао
чланове ЗРЕПОК-а, о активности зрењанинске послодавачке организације. 

ОДРЖАНА  КОНФЕРЕНЦИЈА  ЗА  НОВИНАРЕ  И  ИЗДАТО  САОПШТЕЊЕ  ЗА
ЈАВНОСТ  НА  ТЕМУ:  "ЗРЕПОК"  ПРОТИВ  ОБАВЕЗНОГ  ЧЛАНСТВА  У
ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ

По новом Закону о привредним коморама, од 01. јануара 2017. године, чланство у

привредној  комори Србије  биће обавезно за све привреднике,  иако је  Уставом

загарантовано право да се остане изван сваког удружења. Чланови „Зрењанинског

пословног  круга  –  ЗРЕПОК“  сматрају  да  привредници  сами  умеју  најбоље  да

препознају  и  сопствене  и  заједничке  интересе  и  да  они  самостално  треба  да

одлучују да ли ће бити чланови и којих организација и удружења, те да овакво

неуставно  наметање  обавезе  представља  само  још  једно  у  низу  додатних

оптерећења за привреду.

ОДРЖАН  САСТАНАК  ПРЕДСТАВНИКА  „ЗРЕПОК“-А  И  „ВИСОКЕ  ТЕХНИЧКЕ

ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ“ НА ТЕМУ УСПОСТАВЉАЊА

САРАДЊЕ У БУДУЋЕМ ПЕРИОДУ

Представници  Високе  техничке  школе  су  предложили  Удружењу  ЗРЕПОК  да

учествује у креирању нових образовних профила на тој образовној институцији,

поред  тога  су  предложили  да  се  успостави  сарадња  између  фирми  чланица

ЗРЕПОК-а и Школе како би се студентима омогућила пракса у реалном сектору. 

ЧЛАН  „ЗРЕПОК“-А  ЖИВАНКО  РАДОВАНЧЕВ  И  ФИРМА  ЧЛАНИЦА

КОМПАНИЈА „ГОМЕКС“ ДОБИТНИЦИ НАГРАДЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2016.

ГОДИНУ

Мр  Живанко  Радованчев  -  истакнути  привредник,  дугогодишњи  директор

предузећа “Млекопродукт”. Као врстан стручњак у области млекарске индустриjе и

пољопривреде у целини,  даjе допринос развоjу те изузетно значаjне области у

нашоj средини, као министар пољопривреде, као народни посланик у три мандата,

и на одговорним дужностима од локалног до савезног нивоа.

Признање jе заслужио за допринос развоjу пољопривреде региона - индустриjе
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прераде млека и укупан допринос локалном економском развоjу.

Фирма чланица ЗРЕПОК-а, компанија "ГОМЕКС" Зрењанин - Пример је успешног

пословања домаће компаниjе у новим индустриjским зонама града Зрењанина и

за  њих  везуjу  и  своjе  пословне  планове.  Пример  су  и  друштвено-одговорне

компаниjе. Генерални су спонзори Народног позоришта “Тоша Jовановић”, а добру

сарадњу остваруjу  и са Стериjиним позорjем и разним удружењима коjа  негуjу

културну  баштину.  „Гомекс“  учествује  у  многим друштвеним кампањама  коjима

помаже  различите  маргинализоване  групе  грађана  и  помаже  организациjу

различитих манифестациjа на нивоу града.

Награду jе добила за постигнут домет jедног од наjвећих послодаваца и градске

компаниjе  са  великим  обимом  реализованих  и  планираних  инвестициjа  у

Зрењанину и широм Србиjе. Награду jе примио директор Горан Ковачевић.

ОСНОВАН „ЗРЕЊАНИНСКИ ИКТ КЛАСТЕР “  И  УСВОЈЕНА СТРАТЕГИЈА ЗА

РАЗВОЈ ИТ СЕКТОРА У ЗРЕЊАНИНУ

Пословно  удружење “Зрењанински  ИКТ  кластер“  основано  је  као  невладино  и

непрофитно удружење ради остваривања циљева у областима информационо-

комуникационих  технологија,  интернета,  маркетинга,  предузетништва,

образовања, науке и одрживог развоја.  Кластер има 20 оснивача – по шест из

редова образвовних институција и организација које окупљају пословну заједницу

и 8 ИТ компанија које послују у Зрењанину, међу којима су и домаће и стране

фирме. Формирање кластера је резултат двомесечног рада неформалне радне

групе. Иницијатор је ЗРЕПОК, а идеја је била да се донесе стратегија за подршку

развоју ИТ сектора у Зрењанину.

Идеја за израду Стратегије подршке развоју ИТ сектора у Зрењанину је потекла од

тога  што  смо  ИТ  сектор  препознали  као  врло  перспективан..  Сматрамо  да

Зрењанин има озбиљну шансу да ту перспективу искористи. 
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ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

„Зрењанински  пословни  круг“  наставиће  у  2017.  години  да  реализује  активности  из

следећих оквира: 

• Праћење рада локалне самоуправе и процеса доношења одлука и прописа у

надлежности  локалне  управе  и  то  од  њиховог  настајања до  реализације  у

пракси;

•      Формирање функционалног пословног савета у Зрењанину;  

•    Реализација  сопствених  и  подршка  другим  пројектима  и  активностима  који

директно доприносе остварењу основне визије „ЗРЕПОК“-а;

• Успостављање партнерских односа са другим сличним организацијама како би

се  у  синергији  деловања  постигао  већи  ефекат  у  остварењу  сопствених

циљева;

• Сталан рад на унапређењу властите успешности путем размене информација

и  искустава  између  оснивача  „ЗРЕПОК“-а  и  проналажење  начина  за

поспешивање међусобне пословне сарадње

У  2017.  години  настављамо  са  реализацијом  пројекта  „Летње  стручне  праксе“   и

„ЗРЕПОК“ ће настојати да помаже студентима Техничког факултета „Михајло Пупин“  у

Зрењанину  на разне начине у развоју њихове професионалне каријере. 

У  текућој  години  планира  се  реализација  активности  из  области  екологије  и  заштите

животне средине. Поред пројеката озелењевања слободних јавних површина, бавићемо

се информисањем и ширењем свести о значају рециклаже.

У  будућем  раду  посебан  фокус  ставићемо  на  умрежавање  са  другим  пословним

асоцијацијама како у земљи тако и у иностранству.

У Зрењанину, 19.01.2017. године

                  Стева Кочалка, Председник „ЗРЕПОК“-а
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