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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 25. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини западно струјање и пролазак плитке
долине преко Панонске низије. У приземљу слаб циклон.
Tоком дана веома топло уз променљиву облачност. Послијеподне нестабилно уз
појаву краткотрајних пљускова са грмљавином. Локално може бити и непогода.
Због нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је преведен у
стање приправности дана 25.06.2022. године у временском периоду од 12 - 22
часа.
2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од FIC
(Центар летних информација) Бања Лука у временском периоду 11.37 – 21.28
часова. У периодима 12.30-12.44 и 12.56-13.34 часова постојала је забрана
испаљивања противградних ракета изнад подучја Градишке због сигурности
летења.
3. Радарско праћење: Од 12 часова радарсим системима интензивно
пратимо и дејствујемо на процесе на два фронта: у западном дијелу полигона око
Козаре, а на крајњем истоку, изнад Сребренице. Први пљускови се развијају око
Приједора и у југозападној струји се премјештају према Градишци. Прелазећи
преко Козаре, конвективни процес се шири и јача, те превентивно дејствујемо на
њега противградним ракетама, након чега слаби и прелази у Хрватску.
Истовремено пратимо јак градоносни процес који са запада прилази и улази у
јужни дио територије Сребреница и премјешта се дуж јужне границе брањеног
подручја. Због близине државне границе, ограничено дејствујемо на споменути
процес са станица које су биле у могућности да дејствују, до изласка облачности
из полигона. Након тога пратимо нове развоје до 22 часа, а на 5 градоопасних,
који су задовољавали методолошке критеријуме ( изнад Челинца, К. Дубице,
Лопара, Угљевика, Зворника ) превентивно дејствумео противградним ракетама.
Иза 22 часа падавине се постепено услојавају и ситуација се стабилизује.
4. Дејство: У периоду 12.27 – 20.13 часова дејствовало је 25 противградних
станица и испаљено укупно 50 противградних ракета на територији локалних
управа Градишка (7 станица, 14 ракета), Коз. Дубица (3 станице, 3 ракете),
Прњавор (2 станице, 4 ракетe), Брчко Дистрикт (2 станице, 4 ракетe), Бијељина
(3 станице, 8 ракета), Сребреница (3 станице, 7 ракета), Зворник (1 станица, 2
ракетe), Угљевик (1 станица, 2 ракетe), Лопаре (1 станица, 2 ракетe), Костајница
(1 станица, 2 ракетe), Челинац (1 станица, 2 ракетe).
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5. Закључак: Нестабилности испраћене током дана узроковане су таласањем
линије нестабилности преко брањеног подручја услед циклонске циркулације. У
западном дијелу полигона испраћен је мањи број процеса, док смо у источном
дијелу имали појаву и генерисања нових ћелија унутар брањеног подручја, као и
уласка са запада већ зрелих и јаких процеса. У западном дијелу Републике српске
радили су приземни генератори у периоду 12-14 часова. Од стране стријелаца
смо имали пријављену појаву суградице у пљуску и олуји на подручју Градишке,
Лопара, Зворника, а у јужним дијеловима територије Сребреница пријављено је
јако олујно невријеме и град.
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