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ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 09. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини се задржава топла и нестабилна ваздушна маса и
југозападно струјање на предњој страни долине чија ће се оса споро премјештати из западног
ка централном Медитерану. У приземљу слабо градијентно циклонално поље уз таласање
фронталног система преко нашег подручја. Јутро промјенљиво облачно, током дана нестабилно
вријеме, локално са кишом, пљусковима и грмљавином, уз повремене сунчане периоде. Због
нестабилне временске ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну приправност
дана 09.06.2020. године у временском периоду 11.00 – 17.00 часова на брањеној територији.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 11.03 - 16.11 часова. Током дана су постојале повремене забране
кориштења ваздушног простора ради сигурности авионског саобраћаја.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 11 часова радарским
системима пратимо пљускове јужно од Бања Луке који се развијају и премјештају ка
сјевероистоку. Током дана испратили смо многобројне вишећелијске и једноћелијске процесе,
а на једноћелијски код Добоја, који достиже потребне критеријуме, дејствовали смо
противградним ракетама. Такође, пратили смо многобројне конвективне развоје уз Дрину који
остају у оквирима јаких пљускова.

4. Дејство: У периоду 13.43 - 13.50 часова дејствовале су 4 противградне станице и
испаљено укупно 4 противградне ракете на територији локалних управа Добој (2 станица, 2
ракета), Модрича (2 станице, 2 ракете).

5. Закључак: Слично као претходних дана, таласање фронталне зоне преко брањеног
подручја уз видно мањи потенцијал енергије нестабилности у атмосфери узроковали су
многобројне конвективне развоје, претежно у источном дијелу брањеног подручја.
Превентивно смо дејствовали на једну потенцијално опасну ћелију, а остали процеси дају
локалне пљускове уз слаба до умјерена електрична пражњења. Карактеристика данашње
облачности је висок степен водности, те је су пљускови за кратко вријеме давали велике
количине падавина.
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