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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 01. ЈУЛИ 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: Геопотенцијал у мањем паду, у приземљу пролазак хладног
фронта из средње Европе. Поподне и увече углавном на сјеверу и истоку са условима за
изоловане пљускове са грмљавином, а могућа је и појава непогода. Због нестабилне временске
ситуације систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана 01.07.2021.
године у временском периоду 00.00 – 01.57 часова и 13.54 – 18.58 часова.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 00.12 – 01.57 часова и 14.11 – 18.57 часова. Током дана је постојала забрана
кориштења дијела ваздушног простора.

3. Радарско праћење: Од 00 часова радарским системима пратимо облачност у
југозападној ваздушној струји, која унутар брањеног подручја даје грмљавинске процесе
праћене пљусковима. Грмљавине су се споро премјештале од југа према Сави и према Дрини и
источном дијелу брањене територије. Од 13 часова до 21.00 часова више процеса је било
потенцијално опасно за појаву суградице и града. На западном дијелу брањене територије
процеси су се кретали од запада према истоку, а у централном и источном дијелу брањене
територије од југозапада према сјевероистоку. Превентивно смо дјеловали ракетама на терену
локалних управа: Брчко Дистрикт, Зворник, Братунац, Сребреница и Мркоњић Град.

4. Дејство: У периоду 14.27 – 18.02 часова дејствовала је 21 противградна станица и
испаљено укупно 46 противградних ракета на територији локалних управа Брчко Дистрикт
(9 станица, 26 ракета), Братунац (3 станице, 5 ракета), Сребреница (1 станица, 1 ракета),
Мркоњић Град (5 станица, 11 ракета), Зворник (3 станице, 3 ракете).

5. Закључак: Данас смо имали локалне грмљавинске развоје у југозападној струји
премјештања. Постојали су јужније од брањене територије, од Мркоњић Града до Сребренице и
Братунца на истоку. Улазе на брањену територију и јачају па на неколико дејствујемо
превентивно. У поподневним часовима јачи процеси захватају Братунац, Сребреницу, Зворник,
Брчко Дистрикт, Мркоњић Град, Петрово, Прњавор, касније прелазе Саву и настављају кроз
Хрватску. У западном дијелу Републике Српске превентивно су радили приземни генератори у
периоду 15.00 – 17.00 часова. Правовременим дејствима градоносни процеси су држани под
контролом те је спријечена појава већих штета од града. Од стране стријелаца јављена је појава
суградице и града у пљуску на терену Сребренице, Петрова, Мркоњић Града и Брчко Дистрикта.
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