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ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН  27. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ 
           1. Метеоролошка ситуација:  У приземљу изнад Балкана пад притиска усљед јачања 
утицаја циклона са сјевера Европе, а висински поремећај се пружа од сјеверозапада Европе 
преко централних предјела до Балкана и наших крајева уз адвекцију хладнијег ваздуха. Током 
дана и поподне осјетно свјежије вријеме у односу на протекле дане, те промјенљиво до 
претежно облачно са повременом кишом и пљусковима са грмљавином.  Због нестабилне 
временске ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну приправност дана 
27.04.2019. године у временском периоду  11.00 – 19.00 часова на територијама Градова Добој, 
Бијељина, Градишка, Приједор, Брчко Дистрикт и општина:  Брод, Шамац, Дервента, Станари, 
Прњавор,  Градачац, Модрича, Србац, Лакташи,  Зворник, Оштра Лука, Козарска Дубица, Доњи 
Жабар, Пелагићево, Лопаре.   

2.  Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација) Бања 
Лука у периоду 13.08 - 17.40 часова. 

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности праћени су  вишећелијски  
грмљавински процеси који су се кретали од југозапада према сјевероистоку у западном дијелу 
Републике Српске, а у централном и источном дијелу од југозапада према сјеверу. Поподне у 
западном дијелу мијења се премјештање од запада према југоистоку. Први одрази су ојачали у 
западном дијелу, а касније постепено се развоји премјештају према Дрини.  

4.  Дејство:  У периоду 13.18 – 17.19 часова дејствовале су 43 противградне станице на 
територији Града Бијељина (14 станица, 16 ракета), Градишка (5 станица, 10 ракета), Приједор 
(2 станице, 3 ракете), Брчко Дистрикт (2 станице, 4 ракете) и општина Србац (7 станица,                          
15 ракета), Прњавор (6 станица, 13 ракета), Дервента (1 станица, 1 ракета), Лакташи (3 станице, 
7 ракета), Шамац (1 станица, 2 ракете), Доњи Жабар (1 станица, 2 ракете) и Оштра Лука                       
(1 станица, 1 ракета) . Испаљене су укупно 74 противградне ракете. Приземни генератори у 
Поткозарју и Лијевче пољу били су у функцији од 12 до 15 часова. 

        5. Закључак: Грмљавински процеси су радарским системима праћени од 11 часова. На 
све процесе са задовољеним критеријумима градоопасности дјеловано је правовремено у 
складу са споразумом о безбједности летења. Карактеристика данашњих процеса јесу јаки 
пљускови уз јак вијетар и суградицу до величине кукуруза, која је настајала углавном ради 
ниских изотерми те није изазивала штету на терену. Од стране стријелаца су пријављене појаве 
пљускова са грмљавином, вјетром и суградицом, на терену градова Бања Лука, Градишка, 
Бијељина, Брчко Дистрикт и општина Лакташи, Прњавор, Србац те Градачац.  
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