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РЕДОВНА СКУПШТИНА

Дана 06.06.2014 са почетком од 16:00, у кино сали Музеја ваздухопловства, одржана је
I. Редовна скупштина удружења SRBATSEPA уз присуство 16. чланова удружења.
Почетак скупштине је протекао у поздравној речи члана ИО Ивана Бабанића, након чега је
предложено и прихваћено да скупштином председава Зоран Латифић.
Председавајући З. Латифић је предложио следећи дневни ред:
1. Годишњи извештај о раду удружења,
2. Презентација: Централизовани сервиси EUROCONTROL-a,
3. Презентација: Платформа удружења за преговоре са ваздухопловним властима у вези
дозвола за рад,
4. Разно
Прихватањем дневног реда редовна скупштина је отпочела рад. За почетак је члан Ђорђе
Зечевић извео презентацију „Централизовани сервиси EUROCONTROL-a“ коју. Презентација је
пружила основне информације о централизованим сервисима и изазвала је велику пажњу
чланства те су постављана и одговарајућа питања. Након презентације отворена је дискусија
на ову тему на којој су учествовали сви присутни.
Након тога је приступљено представљању презентације која представља платформу за
преговоре Удружења са ваздухопловним властима у вези са дозволама за рад ваздухопловно
техничког особља. Акценат на презентацији је био представљање правног, безбедносног,
социолошког, комерцијалног и здравственог аспекта. Отворена је шира дискусија чланства и
секретар удружења Горан Петровић је одговарао на низ питања. Исто тако је вођена дискусија
о ставу послодавца, односно руководећих људи у ваздухопловно техничкој служби о повраћају
дозвола за рад као и других законских одредби који се тичу рада ваздухопловно техничке
службе.
Истакнуто је да поводом питања дозвола за рад Удружење и руководство ваздухопловно
техничке службе имају исти став а то је да званичан предлог из СМАТСА према надлежном
министарству буде да се поново врате дозволе за рад. Неподељено мишљење чланова
удружења је да ово представља напредак, и јако добру ствар за Удружење.
Касније је Иван Бабанић прочитао у име председника удружења Жељка Чевизовића „Годишњи
извештај о раду удружења“ са прилогом који је представљао финансијски извештај о
пословању удружења. Сам извештај је сумирао рад удружења у протеклих годину дана
представљајући активности, како на националном, тако и на међународном нивоу. Активности
су пре свега разврстане на административне и финансијске све у складу са статутом
удружења. Основна замерка која је истакнута у овом извештају односи се на мали број
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активних чланова удружења а истакнуто је да ИО удружења мора још боље да ради.
Финансијски извештај који је поднесен као прилог годишњем извештају приказао је детаљно
пословање Удружења које показује позитиван биланс, са плусом од 480.000 динара.
Завршни део редовне скупштине је обухватио тачку разно. Чланови ИО су представли будуће
активности удружења, пре свега пут на IFATSEA Eureopean Regional Meeting, Langen. Затим
незванични упит руководства IFATSEA за организацију Eureopean Regional Meeting следеће
године у Београду, који је упућен руковдству Удружења.
На предлог чланова удружења прихваћена је иницијатива да Удружење одређеним новчаним
средствима помогне угрожене у последњим поплавама које су се десиле у Србији. Одлучено је
да помоћ иде конкретно људима запосленим у СМАТСА или њиховим породицама. Износ који
је одређен је укупно 50.000 динара, што ће ИО посебном одлуком потврдити и уплатити на
рачун унесрећених.
Неколико чланова је покренуо иницијативу да Удружење сагледа могућности организовања
курса енглеског језика за чланове, а све у светлу будућих промена које очекујемо у вези са
дозволама за рад.
На крају је председавајући З.Латифић предложио да Удружење, у неком краћем року, одржи
још неку ванредну скупштину, на којој ће представити нове информације у светлу догађаја
везаних за централизоване сервисе као и статуса ATSEP особља у оквиру европских ANSP.
Предлог је од стране ИО прихваћен па ће будући догађаји диктирати термин следећег
заседања удружења.

Извршни одбор Удружења
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