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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ 

СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА 

 
ПРВИ  ИЗВJЕШТАЈ  О  ДЕЈСТВУ  НА  ДАН  27. МАЈ  2022. ГОДИНЕ 

 

1. Метеоролошка ситуација: На висини се одржава зонално западно струјање уз 
прилив топлог ваздуха. У приземљу слабо изражено поље притиска око нормале. 
Поново топлије и сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност. Средином дана 
и током поподнева у централним предjелима и на југоистоку развој облака уз 
могуће краткотрајне пљускове са грмљавином. Током ноћи нестабилно, уз 
могућност за јаче грмљавинске процесе. Због нестабилне временске ситуације 
систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана 27.05.2022. 
године у временском периоду 20.00 – 00.00 часова. 

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од                                    
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у временском периоду 20.03 – 00.43  
часова. 

3. Радарско праћење: Данас од 20 часова радарским системима интензивно 
пратимо многобројне грмљавинске процесе у централном дијелу брањене 
територије. Први развоји се генеришу изнад Дервенте и споро премјештају у 
западно, сјеверозападној струји. Током неколико часова четири пута долази до 
стварања нових конвективних ћелија на том истом подручју, а премјештајући се 
источно-југоисточно исте јачају. Најјачи процеси су захватали подручја од 
Дервенте, Модриче и Добоја, преко Градачца, Сребреника, Челића и Брчко 
Дистрикта до Угљевика, Лопара и Зворника. На 9 градоопасних ћелија, које су 
задовољавале методолошке критеријуме дејствујемо у више наврата 
противградним ракетама. На тај начин смо контролисан градоносни потенцијал 
облака, што се јасно уочава по њиховом наглом јачању након напуштања 
брањеног подручја. 

4. Дејство: У периоду 21.27 – 23.38 часова дејствовало је 37 противградних станица и 
испаљена укупно 101 противградна ракета на територији локалних управа  
Дервента (6 станица, 15 ракета), Добој (5 станица, 11 ракета), Модрича (4 станице, 
16 ракета), Градачац (7 станица, 26 ракета), Брчко Дистрикт (4 станице, 8 ракета), 
Бијељина (3 станице, 7 ракета), Брод (1 станица, 2 ракете), Угљевик (1 станица, 2 
ракете), Челић (1 станица, 2 ракете), Сребреник (5 станица, 12 ракета). 

5. Закључак: Данашње нестабилности се јављају као посљедица предфронталне 
дестабилизације атмосфере изнад наше територије. Изражено дневно 
загријавање атмосфере, као и већа количина влаге у ваздуху додатно су 
погодовали врло интензивним развојим кумулонимбусне облачности. Од стране 
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стријелаца на терену пријављена је појава града у олујном невремену на подручју 
локалних управа Модрича, Дервента, Добој, Сребреник и Челић, а суградице у  
Градачцу, Брчко Дистрикту и Угљевику.  
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