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ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 29. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: Таласање висинског зоналног струјања са „упадом“ мале
количине свјежијег ваздуха ће пролазно лабилизовати атмосферу. У приземљу градијентно
поље притиска у паду и слабо израженим фронтом који ће се таласати преко Балкана. Вријеме
промјењљиво, са честим пљусковима и грмљавином, прво на југозападу и југу, затим
централном појасу и сјеверу. Због нестабилне временске ситуације, систем противградне
заштите је преведен у пуну приправност дана 29.04.2020. године у временском периоду 12.00 –
21.00 часова на територији локалних управа Градишка, Добој, Лакташи, Србац, Прњавор,
Дервента, Брод, Станари, Петрово, Модрича, Вукосавље, Шамац, Доњи Жабар, Градачац,
Зворник, Братунац и Брчко Дистрикта.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 12.28 - 20.00 часова. Током дана није постојала забрана кориштења
ваздушног простора.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 12 часова радарским
системима пратимо нестабилности које се формирају у сјеверозапдном дијелу брањеног
подручја и постепено генеришу и премјештају ка истоку. Током дана испратили смо мноштво
конвективних ћелија, а на 3 најјаче, са задовољеним критеријумима градоопасности, изнад
Прњавора, Градишке и Шамца дејствовали смо противградним ракетама.

4. Дејство: У периоду 14.36 - 19.12 часова дејствовало је 11 противградних станица и
испаљено укупно 19 противградних ракета на територији локалних управа Градишка (4 станице,
6 ракета), Србац (1 станица, 1 ракета), Прњавор (2 станице, 5 ракета), Дервента (2 станице, 4
ракете) и Доњи Жабар (2 станице, 3 ракете).

5. Закључак: Током дана испраћени су многобројни ковнективни процеси на дијелу
полигона од Градишке до Братунца. Таласање хладног фронта изнад западног дијела Балкана и
умјерена потенцијална нестабилност атмосфере су утицали на брзе развоје умјерених до јаких
пљускова са грмљавином, а понегдје и суградицом. На процесе са задовољеним
критеријумима градоопасности је дејствовано правовремено, чиме су исти држани под
контролом. Од стране стријелаца на терену пријављене су појаве краткотрајне суградице у
пљуску на подручјима локалних управа Градишка, Добој, Србац, Прњавор, Дервента, Братунац.
У западном дијелу брањеног подручја радили су приземни генератори у периоду од 13 до 14
часова.
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