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ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 15. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини и даље утицај циклона из области Алпа и сјеверне
Италије који сада прелази преко нашег подручја. У приземљу слабо градијентно циклонално
поље притиска. Јутро промјенљиво облачно, мјестимично са кишом. Током дана и
послијеподнева нестабилно са кишом и пљусковима. Због нестабилне временске ситуације,
систем противградне заштите је преведен у пуну приправност дана 15.06.2020. године у
временском периоду 13.00 – 20.00 часова на брањеној територији.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 13.16 - 18.22 часова. Током дана су постојале повремене забране
кориштења ваздушног простора ради сигурности авионског саобраћаја. Забране нису имале
утицај на дејство.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 13 часова радарским
системима интензивно пратимо пљускове са грмљавином широм брањене територије, који се
развијају и премјештају ка сјевероистоку, према Сави. Током дана испратили смо мноштво јачих
вишећелијских процеса, а на 2 процеса са задовољеним критеријумима градоопасности је
дејствовано ракетама. У склопу периферије циклонске циркулације ћелије су јачале до нивоа
давања суградице у пљуску. Процеси су били споропокретни и локално су давали обилну кишу.

4. Дејство: У периоду 15.52 - 17.23 часова дејствовало је 13 противградних станица и
испаљено је укупно 25 противградних ракета на територији локалних управа Добој (4 станице, 7
ракета), Градачац (2 станице, 4 ракете), Доњи Жабар (1 станицa, 1 ракетa), Пелагићево (2
станицe, 6 ракетa), Брчко Дистрикт (3 станице, 6 ракета), Шамац (1 станица, 1 ракета).

5. Закључак: Слично као претходних дана, таласање линија нестабилности преко
брањеног подручја уз услове за умјерене до јаке развоје узрокују честе пљускове. На све
процесе са задовољеним критеријумима градоопасности је дејствовано правовремено, чиме су
исти држани под контролом. Појава суградице у пљуску је дојављена са неколико
противградних станица Градачца и Брчко Дистрикта. Карактеристика данашње облачности је
краткотрајно висок степен водности.
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