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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 25. ЈУЛ 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: Утицај плитког висинског циклона који се формирао у
сјеверном Јадрану и до краја периода прогнозе се премјешта на копно Балкана и креће према
сјевероистоку, уз прилив влажнијег ваздуха и лабилизацију атмосфере. У приземљу плитки
циклон у попуњавању, те утицај нове линије нестабилности која се премјешта преко наших
крајева. Ујутро и први дио дана облачно на западу и сјеверу уз мјестимчну кишу, а у осталим
предјелима мало до умјерено облачно. Током дана повећање облачности у свим предјелима са
облацима вертикалног развоја, уз кишу и пљускове. Зона јаче нестабилности ће се формирати од
централних предјела на исток, југоисток. Касније према вечери постепен престанак падавина и
разведравање. Због нестабилне временске ситуације, систем противградне заштите је преведен
у пуну приправност дана 25.07.2020. године у временском периоду 12.00 – 16.00 часова на
брањеној територији.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 12.03 - 13.44 часова. Током дана није постојала забрана кориштења
ваздушног простора.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 12 часова радарским
системима пратимо умјерене пљускове јужно од брањеног подручја који се премјештају на исток.
Преко Сребренице, Братунца и Зворника у неколико наврата прелазе пљускови са грмљавином.
Иза 13 часова дејствујемо на једну градоносну ћелију која код Зворника прелази преко Дрине у
Србију. Након тога, падавине се услојавају и ситуација се стабилизује.

4. Дејство: У периоду 13.23 - 13.39 часова дејствовале су 3 противградне станице и
испаљено укупно 8 противградних ракета на територији локалних управа Зворник (1 станица, 3
ракете) и Братунац (2 станице, 5 ракета).

5. Закључак: Током дана прогнозе су указивале на могуће нестабилности у источним
предјелима брањеног подручја, што се касније на терену и потврдило, пљускови су захватали
крајњи југоисток полигона. Осим пљускова са грмљавином, на подручју Зворника од стране
стријелаца је пријављена и појава ријетког, ситнога града у пљуску.
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