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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 14. АВГУСТ 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини пад геопотенцијала. У приземљу слабоградијентно
циклонално поље притиска. Ујутру сунчано, понегдје са маглом око ријека и по котлинама. Током
дана сунчано и спарно, нестабилно, уз услове за кишу и локалне пљускове праћене грмљавином.
Због нестабилне временске ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну
приправност дана 14.08.2020. године у временском периоду 14.00 – 22.00 часова на брањеној
територији.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 15.16 - 20.38 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 на Дрини око Зворника, а затим на крајњем западу и
југозападу, који се постепено премјештају ка истоку. Од многобројних конвективних процеса које
смо испратили током дана, дејствујемо на два, градоопасна. Први са југа, изнад Оштре Луке
улази као изразито развијен у брањено подручје, а други се генерише и брзо јача у близини
Дервенте. Након дејства центар остаје у праћењу пљускова на крајњем истоку.

4. Дејство: У периоду 16.24 - 20.07 часова дејствовало је 13 противградних станица и
испаљено укупно 25 противградних ракета на територији локалних управа Приједор (3 станице,
4 ракете), Дервента (2 станице, 5 ракета), Добој (2 станице, 4 ракете), Модрича (2 станице, 4
ракете), Оштра Лука (1 станица, 2 ракете), Нови Град (3 станице, 4 ракете), Крупа на Уни (1
станица, 2 ракете).

5. Закључак: Данашње нестабилности су током дана захветиле скоро све крајеве брањеног
подручја. У западном дијелу Републике Српске радили су приземни генератори у периоду 14 - 18
часова. Дејство противградним ракетама на процес изнад Крупе на Уни, Оштре Луке и Новог
Града извршено је искључиво из аутоматских лансера. Од стране стријелаца на терену, осим
јаких пљускова са грмљавином, пријављена је и краткотрајна суградица у пљуску на подручју
Прњавора, Дервенте и Добоја.
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