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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 23. ЈУЛ 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини слабо зонално струјање и даљи пад геопотенцијала,
те прилив мало влажнијег ваздуха уз лабилизацију атмосфере. У приземљу слабоградијентно
поље притиска мало испод нормале, уз таласање фронталне линије сјевером Аустрије и
Мађарске. Јутро промјењљиво облачно и веома топло, поподне нестабилно са пљусковима и
грмљавинким процесима. Због нестабилне временске ситуације, систем противградне заштите је
преведен у пуну приправност дана 23.07.2020. године у временском периоду 12.00 – 19.00
часова на брањеној територији.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 14.23 - 16.42 часова.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 12 часова радарским
системима пратимо умјерене пљускове око Брода унутар брањеног подручја, а затим пљускове
сјеверно од Саве који се премјештају ка југу и пљускове око Тузле који се премјештају ка
сјевероистоку. Такође, пратимо и мноштво једноћелијеких процеса унутар цијеле брањене
територије. Иза 15 часова засијавамо противградним ракетама ћелију која задовољава
критеријуме за дејство јужно од Брчко Дистрикта.

4. Дејство: У периоду 15.23 - 15.31 часова дејствовале су 4 противградне станице и
испаљено укупно 7 противградних ракета на територији локалних управа Брчко Дистрикт (3
станице, 6 ракета) и Лопаре (1 станица, 1 ракета).

5. Закључак: Данашње нестабилности су узроковане таласањем стационарног фронта изнад
нашег подручја. Довољна количина влаге у атмосфери и дневно загријавање су условили
многобројне конвективне развоје на нашем подручју. Од стране стријелаца на терену пријављене
су појаве интензивних пљускова са грмљавином. Приземни генератори су радили у западном
дијелу Републике Српске у периоду 14 - 16 часова.
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