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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 07. АВГУСТ 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: И даље утицај висинског циклона уз источно струјање и споро
измjештање центра циклона из области Јадрана ка југу Грчке. У приземљу слабо антициклонално
поље притиска. Ујутру мало до умјерено облачно, понегдје на југу могућа слаба киша. Током
дана промјенљиво облачно и нестабилно вријеме, у централним и северним крајевима ка југу и
југоистоку са условима за кишу и локалне пљускове са грмљавином. Због нестабилне временске
ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну приправност дана 07.08.2020. године
у временском периоду 14.00 – 21.00 часова на брањеној територији.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 14.04 - 18.24 часова. Током дана су постојале повремене забране
кориштења ваздушног простора.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 14 часова радарским
системима интензивно пратимо пљускове источно од Бијељине, који се премјештају ка западу.
Уласком преко Дрине у брањено подручје конвективни процеси јачају, умножавају се и достижу
градоносне размјере. Ракетама засијавамо 5 најјачих процеса који задовољавају критеријуме за
дејство (на дијелу територије од Зворника, Бијељине до Модриче). Након дејства, нешто
ослабљена облачност је прешла преко цијелог брањеног подручја, а имали смо и ситуацију да
више пута у току дана јаки процеси прелазе прко истога дијела територије.

4. Дејство: У периоду 14.48 - 17.03 часова дејствовале су 34 противградне станице и
испаљено укупно 70 противградних ракета на територији локалних управа Модрича (1 станица, 1
ракета), Градачац (4 станице, 10 ракета), Шамац (1 станица, 1 ракета), Доњи Жабар (1 станица, 1
ракета), Пелагићево (3 станице, 7 ракета), Брчко Дистрикт (6 станица, 14 ракета), Бијељина (10
станица, 25 ракета), Зворник (6 станица, 7 ракета), Угљевик (1 станица, 2 ракете) и Лопаре (1
станица, 2 ракете).

5. Закључак: Данас смо на терену имали једну од рјеђих ситуација, генерисање
нстабилности у источном струјању. Најјачи развоји су били у источном дијелу брањеног подручја,
док је у западном дијелу ситуација била видно блажа. Осим јаких пљускова са грмљавином и
олујног вјетра, појава суградице у пљуску је пријављена на подручју локалних управа Доњи
Жабар, Шамац, а појава ријетког града у пљуску на подручју Бијељине.
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