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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 27. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини утицај долине у склопу циклона са сјевера Европе уз
сјеверозападно струјање и прилив мало хладнијег ваздуха. У приземљу пролазак хладног фронта
са сјеверозапада. Средином дана киша и пљускови јачају и постепено ће захватити источне и
југоисточне предјеле, а на југу Херцеговине остаје претежно суво и сунчано током већег дијела
дана. У Семберији постоје услови за јаче пљускове са грмљавином. Због нестабилне временске
ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну приправност дана 27.04.2022. године
у временском периоду 13.00 – 18.00 часова на брањеној територији.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 13.59 – 15.38 часова. Током дана су повремено постојале забране
кориштења ваздушног простора.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности, од 13 часова, радарским
системима пратимо једноћелијски развој изнад Тузле, који јача и премјешта се према истоку.
Недугоа за њим, стварају се нове ћелије јужно од Лопара које показују тренд јачаања и
представљају потенцијалну опасноста за јужни дио општине Бијељина и Зворник. На ћелију која
напредује према Зворнику и краткотрајно задовољава методолошке критеријуме, дејствовали
смо противградним ракетама. Након тога, нестабилни дио облачности прелази преко Дрине у
Србију и ситуација се стабилизује.

4. Дејство: У периоду 14.52 – 14.58 часова дејствовале су 2 противградне станице и
испаљене укупно 2 противградне ракете на територији локалне управе Зворник (2 станице, 2
ракете).

5. Закључак: Нестабилности које смо испратили током дана посљедица су благог утицаја
висинске долине са сјевера и дјелимичног таласања фронталне зоне преко исотчне половине
земље. Нешто слабије дневно загријавање подлоге и ниже вриједности параметара
нестабилности у атмосфери нису дозвољавали интенивније конвективне развоје током дана. На
терену Зворника осим пролазног пљуска и грмљавине пријављена је и појава краткотрајне
суградице.
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