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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 25. МАЈ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини гребен са југозапада уз прилив све топлијег
ваздуха. Касније поподне развој облака уз повремене пљускове са грмљавином
углавном у сјеверним предјелима. Дуж ријеке Саве биће услова за јаче пљускове
са грмљавином и локалне непогоде уз могућу појаву града. Због нестабилне
временске ситуације систем противградне заштите је преведен у стање
приправности дана 25.05.2022. године у временском периоду 15.00 – 23.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у временском периоду 15.10-15.24 и
20.16 – 22.45 часова.

3. Радарско праћење: Данашње праћење вршено је радарским системима на
подручју средњег Подриња, гдје је било више развоја, који нису давали град.
Током поподневних и вечерњих часова, на подручју Лакташа, Прњавора, Дервенте,
Вукосавља, Модриче, Добоја, Брода, Шамца, Пелагићева, Доњег Жабара, Брчко
Дистрикта дошло је до развоја више јачих кумулонимбусних облака, који су
задовољавали критеријуме за дејство. Развијали су се испред линије хладног
фронта. Иза 23 часа наступа стабилизација временских услова на посматраном
територију.

4. Дејство: У периоду 20.17 – 22.21 часова дејствовале су 24 противградне станице и
испаљено укупно 49 противградних ракета на територији локалних управа
Лакташи ( 4 станице, 11 ракета ), Дервента ( 5 станица, 13 ракета ), Прњавор
( 1 станица, 1 ракета), Добој ( 2 станице, 4 ракете), Модрича (4 станице, 8 ракета),
Шамац ( 2 станице, 2 ракете ), Доњи Жабар ( 1 станица, 1 ракета ), Пелагићево
( 1 станица, 1 ракета ), Брод ( 3 станице, 5 ракета ) и Вукосавље (1 станица,
3 ракете).

5. Закључак: Нестабилна временска ситуација која је данас захватила сјевер
брањене територије била је условљена таласањем хладног фронта. Висока
потенцијална енергија нестабилности, умјерено смицање вјетра, приближавање
хладног фронта дало је нестабилности у вечерњим часовима. Најприје су поподне
били грмљавински облаци сјеверно од Саве. У западном дијелу Републике Српске
су радили приземни генератори у периоду 16.00 – 18.00 часова. Од стране
стријелаца пријављена је суградица не терену једне противградне станице у
Пелагићеву и ситан град на терену једне станице у Дервенти. У данашњим
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догађањима је Противградна превентива правовременим дејствима успјешно
контролисала градоносне процесе и сузбила штете од града.
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