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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 29. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини јачање гребена из Средоземља уз западно струјање.
У приземљу приближавање хладног фронта из средње Европе ка нашем подручју. Ујутру и током
дана претежно ведро и сунчано вријеме уз малу до умјерену дневну облачност, послијеподне
могући услови за пролазне пљускове на истоку, у брдовито планинским предјелима. Због
нестабилне временске ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну приправност
дана 29.06.2020. године у временском периоду 16.00 – 21.00 часова на брањеној територији.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 17.22 - 20.50 часова. Током дана су постојале повремене забране
кориштења ваздушног простора због сигурности ваздушног саобраћаја које нису имале утицаја
на дејство.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 16 часова радарским
системима интензивно пратимо јаке пљускове сјеверно од Саве у Хрватској, који се постепено
приближавају брањеном подручју. Од 18 часова пратимо конвективне развоје код Добоја и Тузле
и њихово премјештање ка истоку. Унутар нестабилне облачне масе, превентивно дејствујемо на
два процеса која угрожавају Градачац и Зворник.

4. Дејство: У периоду 19.30 - 20.34 часова дејствовало је 6 противградних станица и
испаљено укупно 11 противградних ракета на територији локалних управа Градачац (2 станице, 3
ракете) и Зворник (4 станице, 8 ракета).

5. Закључак: Појава данашњих нестабилности унутар брањеног подручја изазвана је
периферним утицајем фронта из средње Европе. Мањи проценат влаге у ваздуху условио је те се
на терену примарно испољили динамички ефекати, тј. олујни вјетрови праћени мањом
количином падавина.
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