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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 01. МАЈ 2022. ГОДИНЕ
1. Метеоролошка ситуација: На висини се премјешта оса гребена ка истоку Балкана док се
истовремено продубљује долина преко Италије. У приземљу слабо поље високог ваздушног
притиска. У првом дијелу дана сунчано и пријатно топло вријеме уз мало облака на истоку. Од
средине дана промјенљиво и нестабилно вријеме уз кишу и локалне пљускове са грмљавином, у
сарајевско-романијској регији, а затим ће се пљускови ширити даље ка сјеверу. Локално је
могућа појава јачих пљускова са грмљавином праћена градом. Касније поподне и увече
пљускови ће се премјештати даље ка сјеверу и ријеци Сави, док ће у осталим предјелима бити
претежно суво. Због нестабилне временске ситуације, систем противградне заштите је преведен
у пуну приправност дана 01.05.2022. године у временском периоду 12.00 – 19.00 часова.
2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 13.29 – 16.25 часова. Током дана су постојале повремене забране
кориштења ваздушног простора.
3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности, од 12 часова, радарским
системима пратимо јаче развоје кумулативне облачности јужно од брањене територије (подручје
око Тузле) која се даље, у јужној струји, премјешта даље на сјевер. Недуго за њом, јављају се
нове ћелије око Зворника, Милића и Братунца, те Челинца и Кнежева, које краткотрајно
задовољавају методолошке критеријуме, те на њих дејствујемо противградним ракетама. Ћелија
која се јавила у подручју Челинца, постепено је дисипирала, док су друге ћелије у Милићима,
Зворнику и Братунцу прешле преко Дрине у Србију. У наставку дана, испратили смо слабије
развоје на подручју Козарске Дубице и Новог града. Након тога, нестабилни дио облачности
прелази преко Саве и Уне у Хрватску и ситуација се стабилизује.
4. Дејство: У периоду 14.26 – 15.17 часова дејствовало је 8 противградних станица и
испаљено укупно 13 противградних ракета на територији локалних управа Бања Лука (1 станица,
2 ракете), Братунац (2 станице, 3 ракете), Кнежево (1 станица, 1 ракета), Челинац (1 станица, 2
ракете) и Зворник (3 станице, 5 ракета).
5. Закључак: Нестабилности које смо испратили током дана посљедица су благог утицаја
висинске долине изнад централне Италије, праћене преласком линије нестабилности преко
наших крајева. Усљед пораста енергије нестабилности и вриједности осталих конвективних
параметара у атмосфери, имали смо јаче конвективне развоје на подручју Зворника, Братунца,
Челинца, Кнежева, те нешто слабије на територији Новог града и Козарске Дубице. Осим јаких

пљускова са грмљавином, на подручју локалних управа Зворник, Милићи и Челинац пријављена
је појава краткотрајне суградице у пљуску.
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