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PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O 
PROVEDBI PROJEKTA "OBRANA 

OD TUČE ZRAKOPLOVNIM 
GENERATORIMA" NA PODRUČJU 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

U 2012. GODINI 
 
 

Poznata je manjkavost sadašnje obrane od tuče te smo zadnjih godina svjedoci značajnog 
utjecaja elementarnih nepogoda na uspješnost poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj i 
susjednim zemljama. 

Tuča i snažni vjetrovi proteklih su godina nanijeli  štetu mnogim obiteljskim gospodarstvima i 
uništile veliki dio uroda. Stoga ne čudi bojazan i strepnja voćara, vinogradara, povrtlara i ratara za 
svoje urode, sa svakom pojavom potencijalno-tučonosnih oblaka. Blizina velikih vodenih površina, 
rijeka, akumulacijskih jezera i sl. i izrazito brze temperaturne promijene, znatno su zadnjeg desetljeća 
povećali učestalost tuče u Republici Hrvatskoj. 

Nastanak tuče povezan je s teško predvidljivim i brzim događajima u olujnim oblacima, gdje 
zbog ulaznih strujanja i velikih temperaturnih razlika nastaju ledeni kristali. Oni se povećavaju, 
spajaju i kad njihova težina savlada snažna ulazna strujanja zraka padaju na zemlju i pri tome 
uništavaju poljoprivredne kulture i materijalna dobra. 

Provedba sustava obrane od tuče raketama i prizemnim generatorima na području Osječko-
baranjske županije prethodnih godina nije djelotvorno zaštitilo poljoprivrednu proizvodnju te su 
nastale značajne štete u voćarskoj, vinogradarskoj, povrtlarskoj i ratarskoj proizvodnji. Obzirom da 
štete nastale elementarnom nepogodom tučom utječu na gospodarski život, izazivaju poremećaje u 
poljoprivrednoj proizvodnji i životu onih čija egzistencija ovisi o rezultatima ove proizvodnje, 
Osječko-baranjska županija od 2005. godine kao dopunu postojećem sustavu obrane od tuče u 
suradnji s jedinicama lokalne samouprave, osiguravajućim društvima, Aeroklubom Osijek i Avosom 
d.o.o., provodi i projekt "Obrana od tuče zrakoplovnim generatorima". 

Skupština Osječko-baranjske županije u 2011. godini donijela je Zaključak o provedbi 
projekta "Obrana od tuče zrakoplovnim generatorima" na području Osječko-baranjske županije u 
2011. godini, radi zaštite poljoprivredne proizvodnje na području Županije, kao dopunu postojećem 
sustavu obrane od tuče, uz sudjelovanje u sufinanciranju jedinica lokalne samouprave s područja 
Županije i osiguravajućih društava koja prihvate sudjelovanje u projektu. U projektu su u 2011. 
godini sudjelovale 39 jedinica lokalne samouprave i 3 osiguravajuća društva (Croatia osiguranje d.d., 
Euroherc osiguranje d.d. i Jadransko osiguranje d.d.). U projektu u 2011. godini nisu sudjelovale 
općine Đurđenovac, Punitovci i Viškovci. 

Aeroklub Osijek i AVOS d.o.o. predložili su Osječko-baranjskoj županiji po istom modelu i 
uvjetima provedbu projekta "Obrana od tuče zrakoplovnim generatorima" na području Osječko-
baranjske županije u 2012 godini, kao dopuna postojećem sustavu raketa i prizemnih generatora, a 
sve u cilju što učinkovitije zaštite od elementarne nepogode tuče poljoprivredne proizvodnje i 
materijalnih dobara. Također su u prijedlogu za suradnju Aeroklub Osijek i AVOS d.o.o. zamolili 
Osječko-baranjsku županiju, da obavijesti sve jedinice lokalne samouprave i osiguravajuća društva na 
području Županije o provedbi projekta "Obrane od tuče zrakoplovnim generatorima" na području 
Osječko-baranjske županije u 2012. godini i da se uključe u provedbu istog. 

Nositelji projekta "Obrana od tuče zrakoplovnim generatorima" na području Osječko-
baranjske županije u 2012. godini bili bi Aeroklub Osijek i AVOS d.o.o. Aeroklub Osijek bit će 
operativni izvršitelj, a AVOS d.o.o. tehnički izvršitelj projekta. 

Obveze operativnog izvršitelja (Aerokluba Osijek) su: 

- osigurati zrakoplove, 
- osigurati zrakoplovno tehničko osoblje, 
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- obavljati pravovremene letove u cilju zrakoplovne obrane od tuče i 
- osigurati svu potrebnu dokumentaciju i suglasnosti za provedbu Projekta. 

Obveze tehničkog izvršitelja (AVOS d.o.o.) su: 

- posluživanje zrakoplovne generatorske tehnike, 
- održavanje zrakoplovne generatorske tehnike, sudjelovanje u kontrolnim i po potrebi u 

operativnim letovima, 
- praćenje te mjerenje radnih parametara zrakoplovne generatorske tehnike kod svih uvjeta 

djelovanja obrane od tuče zrakoplovnim generatorima i 
- usavršavanje zrakoplovne generatorske tehnike. 

Okvirni troškovi operativnog dežurstva i djelovanja po osnovi posebnih meteoroloških 
informacija u razdoblju od 01. lipnja do 01. listopada 2012. godine iznosili bi oko 450.000,00 kuna. 
Od 450.000,00 kuna kolika je vrijednost provedbe projekta "Obrana od tuče zrakoplovnim 
generatorima" na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini, Aeroklubu Osijek za 
operativno provođenje projekta pripada 66% vrijednosti Projekta, dok tehničkom izvršitelju AVOS 
d.o.o. pripada 34% vrijednosti Projekta. 

Kako je poljoprivredna proizvodnja od izuzetne važnosti za našu Županiju, nameće se potreba 
za zaštitom usjeva od elementarne nepogode tuče te da Osječko-baranjska županija sudjeluje u 
provedbi projekta "Obrana od tuče zrakoplovnim generatorima" na području Osječko-baranjske 
županije u 2012. godini i za tu će namjenu izdvoji 200.000,00 kuna. Uz Županiju u sufinanciranje 
projekta uključile bi se i jedinice lokalne samouprave na području Županije te bi svaka jedinica 
lokalne samouprave za učešće u projektu osigurala 5.000,00 kuna, a također i osiguravajuća društva 
koja prihvate sudjelovanje u projektu. 

U tablici 1. prikazani su sudionici u provedbi Projekta pokusne obrane od tuče zrakoplovnim 
generatorima na području Osječko-baranjske županije u 2011. godini i s koliko financijskih sredstava 
su sudjelovali u Projektu. 
 

Tablica 1. 
SUDIONICI U PROJEKTU I FINANCIJSKA SREDSTVA S PDV-om (u kunama) 

Iznos sredstava Jedinice lokalne 
samouprave Iznos sredstava Osiguravajuća 

društva Iznos sredstava 

Croatia 
osiguranje 45.000,00 

Euroherc 
osiguranje 5.000,00 

Osječko-
baranjska 
županija 200.000,00 Ukupno 39 5.000,00 

Jadransko 
osiguranje 5.000,00 

Ukupno 200.000,00 Ukupno 195.000,00 Ukupno 55.000,00 
Ukupno 450.000,00 

 
Sredstva za provedbu ovog Projekta su sredstva od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, a na temelju članka 3. Pravilnika o 
uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake ("Narodne novine" 
broj 45/09.), i planirana su u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2012. godinu u Razdjelu 5 
"Upravni odjel za poljoprivredu i gospodarstvo" Glava 1 "Poljoprivreda", Program: "Razvoj i 
unaprjeđenje poljoprivrede", Projekt "Obrana od tuče avionskim generatorima", Račun 381 "Tekuće 
donacije", u iznosu od 200.000,00 kuna (pozicija 216 "Tekuće donacije u novcu"). 

Slijedom navedenog, predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Zaključka,  
koji u prijedlogu glasi: 
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Temeljem članka 3. stavak 2. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od 
prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i 
koncesije za ribnjake ("Narodne novine" broj 45/09.) i članka 30. točka 24. Statuta Osječko-baranjske 
županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. i 16/09.), 
te stvarajući pretpostavke za ostvarivanje utvrđenog strateškog cilja vezanog uz održivi razvoj i 
unaprjeđenje prostora kroz mjeru usmjerenu unaprjeđenju sustava obrane od tuče utvrđenu 
Županijskom razvojnom strategijom Osječko-baranjske županije 2011.-2013. ("Županijski glasnik" 
broj 1/11.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na __ sjednici __________ 2012. godine 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o provedbi projekta "Obrana od tuče 
zrakoplovnim generatorima" na području 
Osječko-baranjske županije u 2012. godini 

 
 

I. 
 

Skupština prihvaća provedbu projekta "Obrana od tuče zrakoplovnim generatorima" na 
području Osječko-baranjske županije u 2012. godini, radi zaštite poljoprivredne proizvodnje na 
području Županije, kao dopunu postojećem sustavu obrane od tuče, uz sudjelovanje u sufinanciranju 
jedinica lokalne samouprave s područja Županije i osiguravajućih društava koja prihvate sudjelovanje 
u provedbi projekta. 
 

Obranu od tuče zrakoplovnim generatorima provode Aeroklub Osijek i tvrtka Avos d.o.o. 
Osijek. 
 

II. 
 

Sredstva Županije za provedbu projekta iz točke I. ovoga Zaključka planirana su u Proračunu 
Osječko-baranjske županije za 2012. godinu u Razdjelu 5 "Upravni odjel za poljoprivredu i 
gospodarstvo", Glava 1 "Poljoprivreda", Program "Razvoj i unaprjeđenje poljoprivrede", Projekt 
"Obrana od tuče avionskim generatorima", Račun 381 "Tekuće donacije" u iznosu od 200.000,00 
kuna. 
 

III. 
 

Obrana od tuče zrakoplovnim generatorima provodi se na način utvrđen sporazumom koji se 
zaključuje između sudionika iz točke I. ovoga Zaključka. 
 
 

IV. 
 

Za provedbu ovoga Zaključka Skupština zadužuje Župana Osječko-baranjske županije. 
 
 

V. 
 

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 Predsjednik 
 
 mr.sc. Zlatko Maksimović 


