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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 24. ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини оса термобаричког гребена. У приземљу слабо
антициклонално поље. Поподне, увече и током ноћи постојаће услови за краткотрајне изоловане
пљускове са грмљавином местимично на истоку и североистоку. Због нестабилне временске
ситуације систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана 24.06.2021.
године у временском периоду 13.00 – 20.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 14.08 – 17.27 часова. Током дана је постојала забрана кориштења
ваздушног простора која је утицала на квалитет данашњег дејства.

3. Радарско праћење: Од 13 часова радарским системима пратимо облачност у југозапад
према сјевероисток струјању, која у централном и источном дијелу брањеног подручја даје
грмљавинске процесе. Грмљавине су се споро премјештале од југа према Озрену и према Дрини
и источном дијелу брањене територије. Од 13.30 часова неколико процеса је било потенцијално
опасно за појаву суградице и града. Превентивно смо дјеловали ракетама на терену Петрова и
Добоја, док на подручју Сребренице и Братунца нисмо добили дозволу за коритење ваздуног
простора те се олујно градоносни процес више од сат времена одвијао природним путем.

4. Дејство: У периоду 14.48 – 16.21 часова дејствовале су 4 противградне станице и
испаљено је укупно 12 противградних ракета на територији локалних управа Добој (3 станице,
9 ракета) и Петрово (1 станица, 3 ракете).

5. Закључак: Данас смо имали локалне грмљавинске развоје у југозападној струји
премјештања. Прво су постојали јужније од брањене територије Станара и Добоја. На исте је
дјеловано чим су се нашли у домету наших најужнијих станица а потом ови процеси прелазе
преко Озрена и истовремено дисипирају и слабе прије Градачца и Брчко Дистрикта. Други
процеси се развијају западно од Сребренице и Братунца. Због недобијања дозволе за кориштење
ваздушног простора дејство на ове процесе је изостало, мада су стријелци били на
противградним станицама. Процеси се постепено шире према Дрини и након сат времена полако
прелазе у Србију. Имали су градоносне радарске параметре цијело вријеме трајања. Од стране
стријелаца јављена је појава суградице и града у пљуску на терену Добоја, Сребренице и
Братунца.
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