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

1. Метеоролошка ситуација: Основна висинска циклонска циркулација се одржава на
широком простору источне Европе и Балкана. Изнад западног Балкана поново опада
геопоенцијал уз приближавање долине са сјеверозапада, која ће у сјеверном Јадрану
формирати плитки циклон. У приземљу утицај хладног фронта са сјеверозапада који ће током
дана условити поново лабилизацију атмосфере. Јутро претежно до потпуно облачно. Током
дана уз јачи развој облака постоје услови за грмљавинске процесе на сјевероистоку, истоку и
југу. Током ноћи јењавање нестабилности и смањење облачности. Због нестабилне временске
ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну приправност дана 29.05.2020.
године у временском периоду 13.00 – 22.00 часа на брањеној територији.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 13.48 - 18.51 часова. Током дана није постојала забрана кориштења
ваздушног простора.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 13 часова радарским
системима пратимо нестабилности које се формирају сјеверно од брањене територије и
постепено премјештају и генеришу јужно. Испраћено је на десетине локалних пљускова
релативно кратког животног циклуса и умјереног интензитета. На један конвективни процес,
који задовољава критеријуме за дејство, изнд подручја Градачца дејствујемо противградним
ракетама.

4. Дејство: У периоду 16.54 - 16.57 часова дејствовале су 4 противградне станице и
испаљено је укупно 6 противградних ракета на територији локалне управе Градачац
(4 станице, 6 ракета).

5. Закључак: Током дана испраћени су грмљавински процеси од Уне до Дрине, претежно
у сјеверним дјеловима брањеног подручја. Таласање хладног фронта у слабљењу и ниске
изотерме у атмосфери узроковали су да процеси малог или умјереног вертикалног развоја дају
појаву суградице. Од стране стријелаца на терену пријављене су појаве краткотрајне суградице
у пљуску на подручју локалних управа Козарска Дубица, Шамац, Градачац, Зворник.
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