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ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 07. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини задржавање долине чија ће се оса премјештати
током дана преко Пиринејског полуострва ка централном Медитерану, уз западно и
југозападно струјање. У приземљу постепено приближавање фронталне зоне из средње Европе.
Јутро претежно сунчано уз малу облачност, послије подне нестабилно са кишом и пљусковима,
претежно у источним крајевима. Због нестабилне временске ситуације, систем противградне
заштите је преведен у пуну приправност дана 07.06.2020. године у временском периоду 13.00 –
22.00 часова на цјелокупној брањеној територији.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 15.18 - 21.05 часова. Током дана су постојале повремене забране
кориштења ваздушног простора ради сигурности авионског саобраћаја. Забрана изнад
подручја локалних управа Градачац, Добој и Дервента у термину 18.09 – 18.27 часова
прекинула је дотадашње дејство и имала директан утицај на дешавања на терену те квалитет
каснијег дејства. У терминима забрана противградне ракете нису испаљиване а олујно-
градоносни процеси су се развијали природним путем.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 15 часова радарским
системима пратимо пљускове јужно од брањеног подручја који се развијају и премјештају ка
сјевероистоку и улаѕе у брањено подручје на његовом централном дијелу. Током дана
испраћено је мноштво грмљавинских процеса, а на 8 градоопасних процеса са задовољеним
критеријумима градоопасности дејствовали смо противградним ракетама. Најизраженији
вишећелијски процеси су били изад Градачца и Дервенте.

4. Дејство: У периоду 17.00 - 19.36 часова дејствовало је 37 противградних станица и
испаљене су укупно 92 противградне ракете са територије локалних управа Прњавор (4 станице,
4 ракете), Дервента (2 станице, 4 ракете), Добој (4 станице, 6 ракета), Модрича (2 станице, 5
ракета), Градачац (5 станица, 17 ракета), Шамац (3 станице, 8 ракета), Доњи Жабар (2 станице,
5 ракета), Пелагићево (2 станице, 8 ракета), Брчко Дистрикт (2 станице, 8 ракета), Зворник (5
станица, 10 ракета), Брод (3 станице, 9 ракета), Станари (3 станице, 8 ракета).

5. Закључак: Током дана праћени су грмљавински процеси јужно од брањене територије
а потом у централном дијелу брањене територије. Изражена потенцијална нестабилност и
висок степен влаге у атмосфери су погодовали развоју јаких градоносних процеса. При уласку у
брањено подручје правовремено је дејствовано са најужнијих противградних станица у
времену у коме смо имали дозволу за дејство противградним ракетама. Забрана кориштења
ваздушног простора, због безбједности авио саобраћаја, изнад подручја локалних управа
Градачац, Добој и Дервента у термину 18.09 – 18.27 часова онемогућила је континуитет дејства
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и утицала на његов квалитет. Од стране стријелаца на терену пријављена је појава суградице у
пљуску на подручју Вукосавља, а појава града у олујном невремену на простору Градачца и
Дервенте.
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