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ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 26. МАЈ 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини сјеверозападно струјање и пад геопотенцијала.
Задржава се циклонска циркулација од висинског циклона с центром близу Црног Мора, који
јача и спушта се јужније. Током пријеподнева лабилизација атмосфере уз раст облака
нестабилности, која ће условити јаче грмљавинске процесе у новој линији нестабилности на
сјеверу, уз премјештање према централном појасу. Због нестабилне временске ситуације,
систем противградне заштите је преведен у пуну приправност дана 26.05.2020. године у
временском периоду 11.00 – 20.00 часова на брањеној територији.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 12.18 - 18.11 часова. Током дана постојала је забрана кориштења
ваздушног простора због сигурности ваздушног саобраћаја од 15.07 до 15.42 часова. Ово је
утицало на квалитетдејства над локалним управама Градишка, Србац, Лакташи и Прњавор.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности пратимо нестабилности
радарским системима, које се формирају сјеверно од Саве у Хрватској. Иза 12 часова прелазе
Саву и угрожавају сјевер Републике Српске. Дневним загријавањем изнад температуре
конвекције почињу развоји, који достижу критерије за дејство. Идентификован је 21
израженији процес. Јаче нестабилности су биле на терену Брчко Дистрикта, Бијељине, Шамца,
Градачца, Дервенте, Добоја, Станара, Прњавора, Српца, Бања Луке, Приједора, Модриче, Новог
Града. Превентивно смо дејствовали на терену 18 локалних управа.

4. Дејство: У периоду 12.49 - 17.12 часова дејствовале су 82 противградне станице и
испаљено је укупно 176 противградних ракета, на територији локалних управа Дервента
(4 станице, 5 ракета), Добој (5 станица, 12 ракета), Модрича (4 станице, 5 ракета), Прњавор
(6 станица, 11 ракета), Приједор (4 станице, 8 ракета), Козарска Дубица (8 станица, 14 ракета),
Србац (1 станица, 1 ракета), Лакташи (2 станице, 2 ракете), Градишка (6 станица, 8 ракета),
Станари (3 станице, 6 ракета), Лопаре (3 станице, 4 ракете), Угљевик (2 станице, 3 ракете),
Вукосавље (1 станица, 1 ракета), Бијељина (10 станица, 25 ракета), Брчко Дистрикт ( 10 станица,
39 ракета), Доњи Жабар (2 станице, 3 ракете), Шамац (4 станице, 7 ракета), Градачац (7 станица,
22 ракете).

5. Закључак: Током дана испраћени су грмљавински процеси од Уне до Дрине.
Лабилизација атмосфере је средином дана и у поподневним часовима захватила сјевер
Републике Српске. Грмљавине су биле у више догађаја градоопасних размјера. У условима
циклонске циркулације са подршком млазне струје, јавља се тенденција јачања ветикалног
уздизања, смицања вјетра по висини и интензивног електричног пражњења. У каналу муње
због брзе компресије и декомпресије долази до сублимације водене паре и иницирања
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почетних заметака ледених зрна. Од стране стријелаца пријављене су појаве суградице и ситног
града у пљуску на подручјима локалних управа Градишка, Бијељина, Брчко Дистрикт, Модрича,
Градачац, Козарска Дубица, Прњавор, Добој и Дервенте. У западном дијелу брањеног подручја
радили су приземни генератори у периоду од 9.30 до 13.30 часова.

РУКОВОДИЛАЦ ОПЕРАТИВНОГ ТИМА:
Рајко Поповић, мр физике
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