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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 28. СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По свим висинама се задржава утицај циклонске циркулације и
хладнијег ваздуха уз југозападно струјање. У приземљу споро премјештање фронталне зоне из
области Јадрана преко Балкана према Црном мору. Ујутру промјенљиво облачно, мјестимичном
са кишом на југу и југозападу. Током дана промјењљиво облачно уз сунчане периоде, док ће на
југу већи дио дана бити уз кишу и пљускове. У попоподневним часовима смањење облачности на
западу. Увече и током ноћи у већини предјела уз промјењљиву облачност суво. Због нестабилне
временске ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну приправност дана
28.09.2020. године у временском периоду 15.00 – 20.00 часова на брањеној територији.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 15.42 - 16.46 часова. Током дана нису постојале забране кориштења
ваздушног простора.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 15 часова радарским
системима интензивно пратимо један једноћелијски процес који се формира јужно од Прњавора
и премјешта у југозападној струји преко Дервенте и Брода у Хрватску. Након достизања
методолошких критеријума за дејство, засијавамо га реагенсом са станица којима је био у
домету. Најјаче карактеристике показује проласком кроз Дервету, а након преласка у Хрватску
наставља животни циклус још један и по час. Након њега центар остаје у приправности до 20
часова.

4. Дејство: У периоду 16.06 - 16.33 часова дејствовало је 9 противградних станица и
испаљено укупно 15 противградних ракета на територији локалних управа Дервента (4 станице, 7
ракета), Брод (4 станице, 7 ракета), Добој (1 станица, 1 ракета).

5. Закључак: Током цијелог дана преко брањеног подручја је прелазио талас облачности
који је локално давао слабу до умјерену кишу. Једини грмљавински процес у широј регији настао
је на југу брањеног подручја, испратили смо га и сукцесивно засијавали реагенсом сребро-јодида
до његовог преласка преко Саве. Са једне станице у Дервенти пријављена је појава суградице у
пљуску.
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