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Медији
Локалне управе

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

1. Метеоролошка ситуација: На висини утицај антициклона и јужног струјања уз прилив
топлијег ваздуха. У приземљу поље високог ваздушног притиска. Ујутру претежно ведро и
сунчано. Током дана сунчано вријеме уз малу дневну облачност, касније послијеподне биће
услова за краткотрајне пљускове на истоку у брдовитим и планинским предјелима. Због
нестабилне временске ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну приправност
дана 27.06.2020. године у временском периоду 17.00 – 20.00 часова на брањеној територији.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 17.33 - 19.38 часова. Током дана нису постојале забране кориштења
ваздушног простора.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 14 часова радарским
системима пратимо изоловане ријетке и слабопокретне пљускове у Србији, недалеко од
Братунца и Сребренице. Надгледамо јаке пљускове јужно од Прњавора, око обронака Борје, а
од 17 часова интензивно пратимо брз конвективни развој изнад територије Сребренице. Након
достизања потребних критеријума, превентивно дејствујемо на тај процес, након чега центар
остаје у праћењу пљускова југозападно од територије Сребренице.

4. Дејство: У периоду 17.45 - 17.58 часова дејствовале су 3 противградне станице и
испаљено укупно 6 противградних ракета на територији локалних управа Братунац (2 станице,
4 ракете) и Сребреница (1 станица, 2 ракете).

5. Закључак: Интензивно дневно загријавање атмосфере уз низак проценат влажности
локално је иницирало појаву пљускова само у брдским крајевима. Ријетки конвективни развоји
током дана одликовали су се брзим растом, минималним кретањем и умјереним трајањем. Од
стране стријелаца на терену пријављена је појава краткотрајне суградице у пљуску на подручју
локалних управа Сребреница и Братунац.
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