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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 09. АВГУСТ 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: Утицај задње стране долине са осом преко истока и југа
Балкана, уз сјеверно струјање. У приземљу антициклонално поље притиска. Ујутру у већини
предјела претежно сунчано, током пријеподнева локално уз коју кап кише. Током дана и
послијеподне променљиво облачно и нестабилно, уз пораст дневне облачности могућа киша или
локални пљусак. Због нестабилне временске ситуације, систем противградне заштите је
преведен у пуну приправност дана 09.08.2020. године у временском периоду 13.00 – 21.00
часова на брањеној територији.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 13.36 - 18.47 часова. Током дана су постојале повремене забране
кориштења ваздушног простора.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 13 часова радарским
системима интензивно пратимо пљускове сјеверно од Саве који се премјештају ка југу-југоистоку
и јачају. Након тога пратимо многобројне конвективне процесе који се генеришу и унутар
брањеног подручја и који улазе са сјевера преко Саве и са истока преко Дрине. Ракетама
превентивно дејствујемо на 8 градоопасних процеса који су задовољили методолошке
критеријуме за дејство (изнад Српца, Добоја, Сребренице, Бијељине, Приједора и Брчко
Дистрикта).

4. Дејство: У периоду 14.33 - 18.18 часова дејствовала је 31 противградна станица и
испаљено укупно 67 противградних ракета на територији локалних управа Србац (3 станице, 6
ракета), Приједор (2 станице, 4 ракете), Дервента (3 станице, 5 ракета), Добој (3 станице, 5
ракета), Брчко Дистрикт (6 станица, 14 ракета), Бијељина (8 станица, 16 ракета), Зворник (3
станице, 10 ракета), Сребреница (2 станице, 5 ракета), Угљевик (1 станица, 2 ракете).

5. Закључак: Данашње нестабилности су и по интензитету и по квантитету премашиле
очекиване вриједности на основу прогностичких модела. Иако смо конвективне процесе пратили
изнад цијелог брањеног подручја и околине из које су надолазили, најјачи су лоцирани у
источном и централном дијелу. У западном дијелу Републике Српске су радили приземни
генератори у периоду 13 - 15 часова. Превентивним засијавањем најјачих конвективних ћелија
сребро-јодидом смањиван је градоносни потенцијал истих, а разорна дејства су контролисана и
сведена на уска локална подручја. Уз олујне вјетрове, на терену од стране стријелаца је
пријављена појава краткотрајне суградице у пљуску на неколико локација подручја Бијељине и
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Брчко Дистрикта, а појава града у пљуску на подручју Сребренице, Добоја и југа бијељинске
територије.

РУКОВОДИЛАЦ ОПЕРАТИВНОГ ТИМА:
Никола Тодоровић, дип. метеоролог


	ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 09. АВГУСТ 2020. Г

