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Медији
Локалне управе

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 27. МАЈ 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини сјеверно и сјевероисточно струјање уз
задржавање циклонске циркулације од висинског циклона с пространим пољем снижених
геопотенцијала од Украјине преко Румуније и Бугарске до Егејског мора, у спором попуњавању.
Поподне с грмљавинским процесима на сјеверу, сјевероистоку и истоку. Због нестабилне
временске ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну приправност дана
27.05.2020. године у временском периоду 14.00 – 20.00 часова на брањеној територији.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 14.45 - 19.18 часова. Током дана није постојала забрана кориштења
ваздушног простора због сигурности ваздушног саобраћаја.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности пратимо нестабилности
радарским системима, које се формирају сјеверно од Саве у Хрватској и Срему. Иза 14 часова
прелазе Саву и угрожавају сјевер Републике Српске. Идентификовано је 8 израженијих процеса.
Јаче нестабилности су биле на терену Брода, Дервенте, Српца, Козарске Дубице, Лакташа.
Превентивно смо дејствовали на терену Козарске Дубице и Приједора, гдје су процеси достигли
критеријуме градоопасности.

4. Дејство: У периоду 19.01 - 19.08 часова дејствовало је 5 противградних станица и
испаљено је укупно 9 противградних ракета, на територији локалних управа Козарска Дубица
(3 станице, 5 ракета), Приједор (2 станице, 4 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 умјерених градоопасних карактеристика, а на све које су
достигле критеријуме за дејство, испаљене су противградне ракете. На неколико локалитета
грмљавински процеси краткотрајно дају ситну суградицу у пљуску, на терену локалних управа
Козарска Дубица и Србац. Индекси нестабилности су слабији него 26.05.2020. године.

РУКОВОДИЛАЦ ОПЕРАТИВНОГ ТИМА:
Рајко Поповић, мр физике

http://www.pgprs.info/
mailto:meteo@teol.net

	ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН  27. МАЈ 2020. ГОД

