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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 26. СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини формирање цикона у сјеверном Јадрану и
премјештање центра према Алпима. Припадајући хладни фронт у склопу плитког приземног
циклона ће с мора прећи на копно на путу према сјевероистоку Балкана. Током дана
промјењљиво до претежно облачно, локално са кишом, пљусковима и грмљавином у већини
предјела. Због нестабилне временске ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну
приправност дана 26.09.2020. године у временском периоду 11.00 – 20.00 часова на брањеној
територији.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 11.12 - 18.05 часова. Током дана су постојале повремене забране
кориштења ваздушног простора, а забране дужег трајања су биле изнад Прњавора, Дервенте и
Брчко Дистрикта.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 11 часова радарским
системима интензивно пратимо облачност са пљусковима која се формира изнад Бања Луке и
постепено се премјешта ка сјевероистоку и истоку генеришући нове пљускове. Током дана
испраћено је више десетина грмљавинских процеса изнад већег дијела брањеног подручја, а на
4 градоопасна, који задовољавају методолошке критеријуме, дејствујемо противградним
ракетама ( изнад Лакташа, Дервенте, Градачца и Брчко Дистрикта, те изнад Бијељине ).

4. Дејство: У периоду 11.51 - 17.51 часова дејствовале су 23 противградне станице и
испаљене укупно 52 противградне ракете на територији локалних управа Лакташи (2 станице, 5
ракета), Дервента (3 станице, 5 ракета), Добој (1 станица, 2 ракете), Модрича (1 станица, 4
ракете), Градачац (3 станице, 8 ракета), Брчко Дистрикт (3 станице, 10 ракета), Бијељина (7
станица, 14 ракета), Брод (2 станице, 2 ракете), Вукосавље (1 станица, 2 ракете).

5. Закључак: Прелазак хладног фронта, уз присуство влажне и нестабилне ваздушне масе
изнад нашег подручја уз изражено смицање вјетра по висини, условио је појаву многобројних
пљускова са грмљавином током дана. Усљед значајно охлађене атмосфере у односу на
претходни период, дошло је до појаве да мање развијени ковнективни облаци, уз пљускове дају
појаву краткотрајне суградице. Од стране стријелаца на терену имали смо пријављену појаву
суградице у пљуску на подручју Прњавора, Брода, Брчко Дистрикта, Бијељине, а на подручју
Дервенте и појаву ситнијег града у пљуску.

РУКОВОДИЛАЦ ОПЕРАТИВНОГ ТИМА:

http://www.pgprs.info/
mailto:meteo@teol.net


Никола Тодоровић, дип. метеоролог


	ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 26. СЕПТЕМБАР 2020

