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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 07. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини утицај гребена из Средоземља, струјање у
скретању на јужно и југозападно. У приземљу слабо изражено поље притиска.
Топло и промјенљиво облачно вријеме у првом дијелу дана, на југу и сјеверу сунчано. Од
средине дана повремени пљускови са грмљавином јавиће се прво на југозападу, а затим ће се
ширити ка истоку те и у осталим крајевима. На сјеверу суво током већег дијела дана, а увече и
током ноћи повремени пљускови захватају и ове предјеле. Због нестабилне временске
ситуације систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана 07.06.2022.
године у временском периоду 18.00 – 05.00 часова.
2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од FIC (Центар
летних информација) Бања Лука у временском периоду 20.08 – 02.27 часова.
3. Радарско праћење: Од 18 часова радарским системима пратимо умјерене
локалне пљускове јужно од брањеног подручја. Временом се развоји премјештају у
југозападној струји према сјеверу-сјевероистоку, шире и јачају. Од 22 часа интензитети
појединих ћелија добијају градоопасне размјере те започиње интензивно праћење и дејство.
Од више десетина издвојених ковнективних ћелија које се јављају на подручју од Прњавора до
Дрине, на 7 потенцијално опасних, који задовољавају методолошке критеријуме, дејствујемо
противградним ракетама. Дејство је извршено изнад територија Прњавора, Брчко Дистрикта,
Тузланског кантона, Зворника, те Лопара и Угљевика. Преласком поменуте облачности преко
Дрине, ситуација у том дијелу полигона стабилизује, а центар остаје у праћењу нових пљускова
на крајњем западу.
4. Дејство: У периоду од 22.27 – 01.29 часова дејствовало је 26 станица и испаљено
укупно 66 противградних ракета на територији локалних управа Лакташи (1 станица, 3 ракете),
Прњавор (4 станице, 9 ракета), Добој (2 станице, 4 ракете), Брчко Дистрикт (5 станица, 18
ракета), Бијељина (1 станица, 1 ракета), Зворник (5 станица, 16 ракета), Угљевик (1 станица, 2
ракете), Челић (2 станице, 4 ракете), Сребреник (5 станица, 9 ракета). Треба напоменути да је
настављено дејство на процесе који су са запада улазили на брањено подручје а што ће бити
предмет извјештаја за наредни дан.
5. Закључак: Нестабилности испраћене у другом дијелу дана и током ноћи су
изазване таласањем линије нестабилности преко нашег подручја испред хладног фронта који
се приближава са сјеверозапада. Све нестабилности су биле прогнозиране и очекиване те се
правовремено започело са свим припремама и дејствима на брањеном подручју.
Непрекидним засијавањем потенцијлно опасних конвективних облачних ћелија, са
задовољеним критеријумима градоопасности, до њихове дисипације, контролисан је
градоносни потенцијал истих, те смањена величина зрна града и суградице и кинетичка
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енергија истих, као и просторно временске размјере падања града, па су се падавине најчешће
излучивале у виду јаке кише. Осим многобројних пријава јаких пљускова уз олујно невријеме и
грмљавину, од стране стријелаца на терену пријављена је и појава ситнијег града у олуји на
подручју једне противградне станице, локалне управе Челић.
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