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ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA UDRUGE „JADRANSKA AERO-

SVEMIRSKA ASOCIJACIJA“ 

 

održane 14. ožujka 2018.g., u  Zagrebu, Vrbik 8, s početkom u 14,00 sati.  

Sjednici  prisustvovali : Slobodan Bosanac, Slavica Ćosović Bajić , i Mile Ivanda. 

Odsutni: Neven Braut i Ivica Jakić. 

Zapisničar: Dubravka Arapović 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Slobodan Bosanac. 

Na prijedlog predsjedavajućeg usvojen je sljedeći:   

Dnevni red:  

1. Izvješće o radu na satelitu PERUN; 

2. Prijedlog za donošenje odluke o sklapanju ugovora s tvrtkom „Studio-CONEX za PR 

i marketing prvog satelita. 

3. Iniciranje projekta UAV. 

4. Strateški razvoj A3 i  inozemni projekti u kojima bi Udruga trebala sudjelovati . 

5. Razno. 

Ad. 1. Izvješće o radu na satelitu PERUN  

Predsjednik Upravnog odbora Slobodan Bosanac upoznao je prisutne s izvješćem Hrvoja 

Zorca o poduzetim radnjama na satelitu PERUN. 

Prisutni su izvješće prihvatili. 

Ad. 2. Prijedlog za donošenje odluke o sklapanju ugovora s tvrtkom „Studio-CONEX“ 

za PR i marketing prvog satelita 

Bosanac je izvijestio da je tvrtka „Studio-CONEX“ dostavila cjenik svojih usluga za PR i 

marketing na promociji prvog satelita. 

Međutim cijena usluga je previsoka, te Udruga u ovom trenutku ne može financirati trošak 

PR i marketinga. 

Stoga je predloženo da se Udruga obrati zainteresiranim sponzorima kako bi se osigurala 

potrebna sredstva za PR i marketing. 

Slavica Ćosović-Bajić je predložila da dizajnerska grupa informatičkog odjela TVZ-a izradi 

mrežni dizajn i marketing prvog satelita. 

Nakon provedene diskusije donijet je slijedeći: 

ZAKLJUČAK 

S obzirom da je cijena usluga za promociju prvog satelita koju je dostavila tvrtka 

„Studio-CONEX“ neprihvatljiva ponuda se ne prihvaća.  

Mrežni dizajn za marketing prvog satelita izradit će se od strane dizajnerske grupe 

informatičkog odjela TVZ-a. 
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Bosanac je upoznao prisutne da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja uskoro raspisati 

natječaj za financiranje projekata koji umrežavaju znanost i tehnologiju, te je potrebno 

pripremiti svu dokumentaciju kako bi se Udruga mogla prijaviti na isti. 

AD 3. Iniciranje projekta UAV 

Bosanac je upoznao prisutne s potrebom da se na projektu UAV trebaju uključiti stručnjaci iz 

raznorodnih specijalizacija. Primjena UAV je vrlo značajna u zaštiti osobnih sigurnosti, od 

kriminala, državnih granica i dr. 

Ćosović-Bajić predložila je da voditelj projekta  bude Marinko Žagar, te da organizira tim 

suradnika za rad na istom. 

Na osnovu iznesenog donijet je slijedeći: 

ZAKLJUČAK 

Marinko Žagar zaposlenik TVZ-a se zadužuje za rad na projektu UAV i organizaciju 

tima koji će raditi na istom. 

AD.4. Strateški razvoj A3 i  inozemni projekti u kojima bi Udruga trebala sudjelovati 

Bosanac je predložio da se sastave smjernice za strateški razvoj A3, te da se organizira 

debatni klub na kojem bi se razmotrio strateški plan razvoja A3. 

Na osnovu predloženog donijet je slijedeći: 

ZAKLJUČAK 

Slobodan Bosanac zadužuje se prikupiti prijedloge smjernica strateškog razvoja A3 

koje bi se iznijele na Skupštini gdje bi se odlučili daljnji koraci za donošenje završnog 

dokumenta po tom pitanju. 

AD 5. Razno. 

a.) Predsjednik Udruge upoznao je prisutne s pripremama za konferenciju koja bi se 

trebala održati na Brijunima u mjesecu rujnu ove godine. 

Predviđeno trajanje konferencije bilo bi 5 (pet) dana, a ista bi se trebala održati u 

razdoblju od 03-07.09.o.g. 

Na konferenciji bi se propagirala izrada satelita, te bi bili predstavljeni projekti Udruge. 

Nadalje, potrebno je u rad konferencije uključiti i medije kako bi ista mogla biti 

medijski popraćena. 

b.) Bosanac je predložio da se Skupština Udruge održi u prvoj polovini mjeseca travnja 

ove godine. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 

Kako pod točkom Razno nije više bilo materijala za diskusiju, sjednica je završila s 

radom u  14.30 sati. 

 

U Zagrebu, 22. ožujka 2018.g. 

 

     Zapisničar:                                                                        Predsjednik A3 

_________________                                                       _____________________ 

 Dubravka Arapović                                                           Slobodan Bosanac    


