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ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 01. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини одсјецање циклона из источне Европе и благи
пораст геопотенцијала уз сјеверозападно струјање. У приземљу слабоградијентно циклонално
поље притиска. Јутро претежно до потпуно облачно са кишом од сјевера ка централним
предјелима. До поднева киша ће захватити све крајеве, уз могуће локалне пљускове. Други дио
дана и увече раслојавање облачности и сунчано, уз мању могућност за по који локални пљусак.
Због нестабилне временске ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну
приправност дана 01.06.2020. године у временском периоду 17.00 – 21.00 часова на брањеној
територији.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 18.00 - 19.44 часова. Током дана није постојала забрана кориштења
ваздушног простора.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 17 часова радарским
системима пратимо умјерене пљускове који из Хрватске прелазе преко Бијељине. Након тога
пратимо једну ћелију која преко Саве улази код Шамца у брањено подручје. Улази као зрела и
јака ћелија, која задовољава критеријуме за дејство, те на њу дејствујемо противградним
ракетама са станица којима је у домету.

4. Дејство: У периоду 18.14 - 18.56 часова дејствовало је 9 противградних станица и
испаљене укупно 22 противградне ракете на територији локалних управа Шамац (3 станице, 9
ракета), Доњи Жабар (1 станица, 2 ракете), Пелагићево (1 станица, 2 ракете), Модрича (1
станица, 3 ракете), Градачац (3 станице, 6 ракета).

5. Закључак: Током дана испраћени су нестабилне облачности у Бијељини, Шамцу ( до
Петрова) и рубни дио Бања луке. Најјачи, шамачки процес је имао животни вијек од три часа.
Данашњи, ниски параметри нестабилности атмосфере нису указивали на значајну вјероватноћу
појава оваквих размјера. Од стране стријелаца пријављена је појава краткотрајне суградице у
пљуску на подручју Бања Луке и Градачца.
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