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ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 03. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини се задржава сјеверозападно струјање уз слабљење
висинског циклона изнад Украјине. У приземљу пад притиска. Током дана нестабилно и
промјенљиво, уз кишу , пљускове и грмљавину мјестимично, уз повремене сунчане интервале.
Због нестабилне временске ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну
приправност дана 03.06.2020. године у временском периоду 13.00 – 23.00 часова на брањеној
територији.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 14.17 - 22.22 часова. Током дана није постојала забрана кориштења
ваздушног простора.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 13 часова радарским
системима пратимо умјерене пљускове који из Хрватске прелазе преко Саве на нашу брањену
територију. Нови процеси се јављају на предњој лијевој страни у односу на ћелију у дисипацији.
Дјеловали смо на процесе који су угрожавали територију Градишке, Лакташа, Бијељине,
Прњавора, а током ноћи и територију Приједора.

4. Дејство: У периоду 15.19 - 21.43 часова дејствовало је 18 противградних станица и
испаљено укупно 29 противградних ракета на територији локалних управа Приједор (2 станице,
3 ракете), Лакташи (6 станица, 9 ракета), Прњавор (2 станице, 2 ракете), Бијељина (8 станица, 15
ракета).

5. Закључак: Током дана испраћене су грмљавинске облачности унутар брањене
територије на западу и истоку Републике Српске. Просјечни вијек постојања развијених ћелија
је око 20 до 30 минута прије дисипације. Од појава је било суградице у пљуску на терену
Бијељине, Градишке, Лакташа и Приједора. У западном дијелу брањеног подручја радили су
приземни генератори у периоду 13.00 - 15.30 часова. Током дана кориштен је и систем
аутоматских лансера на подручју Лакташа и Приједора.
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