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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 24. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини јачање утицаја гребена уз адвекцију
мало топлијег ваздуха. У приземљу слаб антициклон. Поподне и увече локално
могућа краткотрајна киша или пљускови са грмљавином. Због нестабилне
временске ситуације систем противградне заштите је преведен у стање
приправности дана 24.06.2022. године у временском периоду од 13 - 24 часа.
2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од FIC
(Центар летних информација) Бања Лука у временском периоду 14.14 – 15.07
часова и од 21.29 – 22.15 часова. У периоду од 13.53 - 14.14 часова била је
забрана испаљивања ракета због сигурности летења.
3. Радарско праћење: Од 13 часова радарсим системима пратимо слабе до
умјерене пљускове који почињу да се генеришу западно од Уне. На један
конвективни процес, који задовољава методолошке критеријуме, дејствујемо
противградним ракетама изнад подручја Новог Града, Оштре Луке и Приједора.
Исти је превентивно засијаван и није дао појаву суградице нити града. Касније
над подручјем Приједора долази до дисипације и слабљења радарских
параметара. Иза 21 час крећу развоји и грмљавине на истоку и од Требаве, преко
Тузланског Кантона и Семберије настављају до Дрине и излазе у Србију. Остали
локални конвективни процеси нису били градоносни према радарским
продуктима, те није требало испаљивати противградне ракете.
4. Дејство: У периоду 14.25 - 14.48 часова дејствовало је 8 противградних
станица и испаљено укупно 14 противградних ракета на територији локалних
управа Нови Град (6 станица, 12 ракета), Оштра Лука (1 станица, 1 ракета),
Приједор (1 станица, 1 ракета).
5. Закључак: Нестабилности испраћене током дана, биле су локалног
карактера у нестабилној ваздушној маси. Сјеверна половина БиХ је била под
утицајем таласања у широј зони сјеверног Јадрана и локалне конвекције у
планинском и сјеверном дијелу Хрватске.
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