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Поштовани,
Овим дописом Вас обавештавамо да смо основали ‚‚Удружење
Ваздухопловних стручњака Србије“‚ скраћено УВСС, и исто регистровали под бројем БУ
2050/2010, дана 23.03.2010 године.
Чланство нашег Удружења чине дипломирани машински инжењери
ваздухопловног смера, дипломирани инжењери осталих факултета и други стучњаци
ангажовани у ваздухопловству, са најмање 3 године стажа
у ваздухопловној
делатности. Почасни чланови нашег Удружења биће угледни професори и ствараоци у
ваздухопловству Србије, али и они ангажовани у ваздухопловству других
ваздухопловних земаља (Аријана, НАСА итд).
Један од важнијих циљева Удружења је: Правно и професионално заступање
и заштита професионалних, економских и социјалних интереса чланова на свим нивоима,
почевши од послодаваца па до државе.
УВСС тренутно окупља око 100 стручњака из неколико ваздухопловних
предузећа и институција из Србије.
Изражавамо жељу, у најбољој намери, да са Вама одржимо састанак у термину
које ви одредите. Предлажемо Вам следеће теме за састанак:
- Ситуација у ваздушном саобраћају и ваздухопловству Србије, стање и
предлози за унапређење пословања и одржање високе технологије.
- Кадровска политика у ваздухопловним државним предузећима, начин избора
руководстава, њихов утицај на тренутно стање у ваздухопловству, предлози.
- Материјални статус стручњака, смањење одлива у инстранство, предлози.
- Друго.
Ваздухопловна струка подразумева све делатности које се баве
ваздухопловством као што су: Производња и одржавање ваздухоплова, мотора и опреме,
Ваздушни сабраћај, Контрола летења, Аеродроми, Образовне институције,
Ваздухопловна метерологија, Законодавне институције, Финансијске институције,
Аероколубови, Ваздухопловно-спортска друштва, Медицина, Историјска друштва и
Информативно-издавачке и медијске делатности.
Остале информације о УВСС-у (Циљеви, Изјава мисије, итд.) су Вам
достављене у прилогу, а за додатне информације погледајте сајт: www.aerosunion.org.

С поштовањем,
Председник УО УВСС-а
_______________________
Раде Савић, дипл. инж.
Мобиле: +381 64 610 74 98; +381 60 610 74 98
E-mail: rade.savic@jat-tech.rs
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