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ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 18. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини и у приземљу задржавање слабоградијентног
циклоналног поља. Јутро и пријеподне претежно сунчано уз малу, а на североистоку и југу
умјерену облачност. Током дана промјенљиво сунчано и нестабилно, послијеподне могућа
пролазна киша и пљускови са грмљавином. Због нестабилне временске ситуације, систем
противградне заштите је преведен у пуну приправност дана 18.06.2020. године у временском
периоду 12.00 – 21.00 часова на брањеној територији.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 11.59 - 18.01 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 12 часова радарским
системима интензивно пратимо пљускове са грмљавином јужно и југозападно од брањене
територије, који се развијају и премјештају ка сјевероистоку. Приливом мање количине влаге у
склопу циклонске циркулације, те због периферног дјеловања линије нестабилности долази до
развоја грмљавинских процеса. Појачани радарски одрази су уочени на територији Градишке и
Српца у широј зони Врбаса, а на истоку на терену Тузланског Кантона. Дјеловали смо
превентивно на два јача процеса.

4. Дејство: У периоду 14.08 - 15.10 часова дејствовало је 20 противградних станица и
испаљена укупно 31 противградна ракета на територији локалних управа Градишка (2 станице,
2 ракете), Лакташи (7 станица, 8 ракета), Србац (8 станицa, 16 ракетa), Прњавор (2 станицe, 4
ракете), Станари (1 станица, 1 ракета).

5. Закључак: Слично као претходних дана, таласање линија нестабилности изван
брањеног подручја уз услове за умјерене до јаке развоје узрокују честе пљускове. Дневно
загријавање је погодовало иницирању грмљавинских облака. Појава суградице у пљуску је била
на терену Приједора и Српца. Карактеристика данашње облачности је краткотрајно висок
степен водности, уз узлазну струју умјерене снаге. У западном дијелу брањеног подручја
радили су приземни генератори у периоду од 13.30 до 15.00 часова.
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