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ZAPISNIK SA 4. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA UDRUGE „JADRANSKA AERO-

SVEMIRSKA ASOCIJACIJA (A3)“ 

 

održane 13. rujna 2018.g., u  Zagrebu, Vrbik 8, s početkom u 14,00 sati.  

Sjednici  prisustvovali: 

Slobodan Bosanac, predsjednik; Slavica Ćosović Bajić i Ivica Jakić,Neven Braut, Mile 

Ivanda 

Zapisničar: Slobodan Bosanac 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Slobodan Bosanac. 

Na prijedlog predsjedavajućeg usvojen je sljedeći:   

Dnevni red:  

1. Izvješće o radu predsjednika  

2. Perun: status i natječaj IRI (izvješće H. Zorc i M. Ivanda) 

3. Sekcije: izvješća i novi ustroj 

4. Inicijativa za dodjelu statusa Space Office (Svemirski ured) (priloženi dokumenti) 

5. Organizacija Skupštine 

6. Razno  

 

Ad. 1. Izvješće o radu predsjednika 

Bosanac je ukratko upoznao o aktivnostima u razdoblju od prošle sjednice UO prije svega 

oko prikupljanja novaca za projekt Perun. Naglašena je potreba intenzivnijeg rada na 

prikupljanju donacija 

Ad. 2. Perun: status i natječaj IRI (izvješće H. Zorc i M. Ivanda) 

Zorc je podnio izvješće u pisanom obliku gdje je naglašeno da je tim za izradu satelita 

potpuno složen, čeka se jedino izvor financiranja. Ivanda je obavijestio da predstoji zvršni rad 

na prikupljanju dokumentacije za natječaj IRI, rok je prijave 6. listopad 2018. . 

Ad 3. Sekcije: izvješća i novi ustroj 

Dosadašnji ustroj sekcija A3 potrebno je promijeniti  radi boljeg rada i odabrati nove voditelje 

za pojedine sekcije. Prihvaćena je novi ustroj sekcija 

Približavanje javnosti i mediji – Danko Kočiš  

Međunarodni odnosi –Slobodan Bosanac i  Ivica Jakić  

Zrakoplovstvo, obrana i sigurnost – Viktor Koprivnjak  

Civilno zrakoplovstvo – Igor Kekez 

Srednjoškolsko obrazovanje – Stevce Arsovski 

Satelitske tehnologije – Hrvoje Zorc 

 NASA i aero-svemirskim kompanijama u SAD  – Zoran Kahrić 

Aero-svemirska tehnologija . Zdenko Uvalić 

ESA i nacionane agencije . Ognjan Božić 

Visoko obrazovanje – Giuli Verbanec  
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Ad. 4. Inicijativa za dodjelu statusa Space Office (Svemirski ured) (priloženi 

dokumenti) 

Bosanac je upoznao prisutne s inicijativom da se dodijeli A3 status Nacionalni aero-svemirski 

ured. Potreba za tim je sve šira međunarodna suradnja gdje je potrebno da imajući taj status 

dobijemo legitimitet za pregovaranje o mogućim međunarodnim projektima.  

 

AD 5. Organizacija Skupštine 

Odlučeno je da se Godišnja skupština održi sredinom studenog. 

 

AD 5. Razno 

 

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

radom u 15 sati. 

 

U Zagrebu, 15. rujna 2018.g. 

 

 

     Zapisničar:                                                                        Predsjednik A3 

_________________                                                       _____________________ 

Slobodan Bosanac                                                               Slobodan Bosanac    


