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ODLUKE IZVRŠNOG ODBORA AEROKLUBA 

SA SASTANKA ODRŽANOG 01. VELJAČE 2018.g. 

 

 

Na aerodromu „Jelas“ u Slavonskom Brodu će se u vremenskom periodu 
od 8. do 10. Lipnja ove godine održati Svjetski kup za modele F3K, radio 

upravljane modele (bacane iz ruke, bez pogona) 
 

Aeroklub će se kandidirati da u suradnji sa Hrvatskim zrakoplovnim 

savezom organizira Svjetsko prvenstvo za modele F3J, koje bi se 

održavalo 2020. godine 

 

Aeroklub će aplicirati za sredstva potpore koja dodjeljuje Grad Slavonski 

Brod udrugama sa područja našeg grada, sa projektom pod nazivom 

"Terapijsko letenje za članove udruge osoba sa invaliditetom Loco-Moto 

iz Slavonskog Broda" 

 

Također ćemo aplicirati za sredstva potpore koja dodjeljuje Grad 

Slavonski Brod udrugama sa područja našeg grada sa projektom pod 

nazivom "Jedriličarska škola za nadarene učenike slabijeg imovinskog 

stanja" 

 

Nastavnik jedriličarstva, Borislav Antolović će biti nositelj jedriličarske 

škole aerokluba sa kojim će sukladno Zakonu, Aeroklub potpisati Ugovor 



 
2 

 

 

Zbog pravilnog funkcioniranja škole letenja, Aeroklub će potpisati i 

sporazum o suradnji sa AK "Osijek", radi provođenja preobuke i prelaska 

sa vitla na aerozapregu kao drugom načinu uzlijetanja jedrilica  

 

Visina članarine u Aeroklubu se neće mijenjati (200 kn za jedriličare, 120 

kn za modelare i 60 kn za djecu modelare) 

 

Rok za plaćanje članarine u tekućoj godini je 01. travnja, nakon čega se 

visina članarine podiže za 50% (ovo se ne odnosi na nove članove koji 

će se učlaniti tijekom godine) 

 

U narednom periodu ćemo izraditi članske iskaznice za sve članove 

(kako će se iste izrađivati sa slikom, svoje fotografije dostaviti u 

elektroničkom obliku na aeroklubrod@gmail.com) 

 

Tijekom slijedeća tri i pol mjeseca će se provoditi temeljiti popis imovine 

Aerokluba 

 

Izvršiti će se pregled dokumentacije i upornica krila zrakoplova "Piper 

Pawnee", procjeniti njihova vrijednost te će se iste dati na prodaju 

 

Aeroklub ovlašćuje gospodina Tomislava Galeta da u ime kluba prikuplja 

i piše natječajnu dokumentaciju za potrebita sredstava za rad kluba  
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