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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 18. АВГУСТ 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини пад геопотенцијала усљед приближавања долине из
западне Европе. У приземљу пад притиска. Ујутру промјенљиво облачно, повремено са кишом.
Током дана облачност са југозапада доноси нестабилно вријеме, са кишом, пљусковима и
грмљавином, а постоји могућност за појаву локалних непогода уз мјестимично обилнију кишу.
Увече разведравање на југу и југоистоку, док ће на сјеверу повремено бити кише и пљускова.
Због нестабилне временске ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну
приправност дана 18.08.2020. године у временском периоду 00.00 – 20.00 часова на брањеној
територији.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 11.47 - 15.01 часова. Током дана су постојале повремене забране
кориштења ваздушног простора.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности, након синоћног дејства на
подручју Градишке и Српца, центар остаје у интензивном праћењу јаких пљускова праћених
израженим грмљавинским процесима, који се премјештају на исток. Преласком те облачности
преко Дрине и Саве у раним јутарњим часовима ситуација се привремено стабилизује. Од 11
часова центар поново прати нове конвективне развоје, који са југозапада и запада улазе у
брањено подручје и премјештају на сјевероисток. Та облачност до вечерњих часова прелази
преко цијелог брањеног подручја, локално генеришући многобројне пљускове са грмљавином.
Једну конвективну ћелију, која јача изнад јужног дијела територије Градачца и достиже
методолошке критеријуме за дејство, засијавамо противградним ракетама.

4. Дејство: У периоду 14.28 - 14.35 часова дејствовале су 4 противградне станице и
испаљено укупно 7 противградних ракета на територији локалне управе Градачац.

5. Закључак: Присуство влажне и нестабилне ваздушне масе изнад нашег подручја
условило је скоро непрекидну појаву нестабилности два дана унутар брањеног подручја.
Интензивно и детаљно је испраћено више десетина потенцијално опасних облачних ћелија током
ноћи и дана, а дејствовано је на једну градоопасну. Пљускове је карактерисала велика количина
падавина у кратком временском интервалу и врло изражена ел. пражњења. Приземни
генератори су радили у западном дијелу Републике Српске у периоду 11 - 14 часова. Од стране
стријелаца на терену, осим пљускова, пријављена је појава ријетке суградице у киши на подручју
Градачца.
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