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ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН  04. ЈУНИ 2019. ГОДИНЕ 
           1. Метеоролошка ситуација:  Центар висинског  цилкона се премјешта на подручје 
Бугарске и даље уз присуство капље влажног ваздуаха. Западни Балкан је на западу те 
циркулације. Дневним загријавањем атмосфера је веома лабилна. У приземљу слабо 
градијентно поље притиска у лаганом паду, на југоистоку линија нестабилности. Jутро 
промјењљиво до претежно облачно и суво, jедино на крајњем западу локално slaba 
киша.Током  дана изоловани раст облака нестабилности, израженије на сјеверу и истоку, што 
ће условити послеподне локалне пљускове, и грмљавину. Због нестабилне временске 
ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну приправност дана 04.06.2019. 
године у временском периоду 12.00 – 20.00 часова на цијелој брањеној територији изузев 
општине Сребреница. 

2.  Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација)                  
Бања Лука у периоду 13.02 - 19.43 часова. Током дана су постојале повремене забране 
кориштења вездушног простора ради сигурности авионског саобраћаја. 

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности праћени су вишећелијски 
процеси, који су се кретали од сјевероистока према југозападу. Најјачи развоји су генерисани у 
поподневним часовима у брањеној територији на источном дијелу Републике Српске, 
централном дијелу и на западу. Развоји су долазили на територију Бијељине из Србије и преко 
Саве из Хрватске цијелом дужином Саве. Неколико процеса на терену Бијељине, Брчко 
Дистрикта, Зворника, Српца, Градишке, Прњавора, Братунца је достигло градоносне размјере. 
Линија нестабилности од истока из Србије је динамички стимулисала конвекцију у 
поподневним часовима. 

4.  Дејство:  У периоду 15.28 - 18.47 часова дејствовало је 26 противградних станица и 
укупно испаљена 51 противградна ракета на територији Градова Градишка (3 станице, 4 
ракете), Бијељина (8 станица, 20 ракета), Брчко Дистрикта (4 станице, 8 ракета) и општина 
Србац  (4 станице, 5 ракета), Прњавор (2 станице, 3 ракете), Доњи Жабар (1 станица, 1 ракета), 
Зворник (1 станица, 2 ракете), Братунац (1 станица, 2 ракете), Угљевик (1 станица, 5 ракета), 
Лопаре (1 станица, 1 ракета). 
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   5. Закључак: Пљусковити процеси су радарским системима праћени од 12 часова у 

источном дијелу брањеног подручја, а током дана процеси се стварају и премјештају од сјевера 
према југу, а нови се у брањеној територији јављају све западније од Дрине. Карактеристика 
данашњих процеса је јаки пљускови са грмљавином, уз краткотрајну суградицу у пљуску. 
Појачана рефлективност се до 40 минута задржавала у слоју -10 до -20 степени целзијуса по 
висини. Имали смо пулсирајуће грмљавинске ћелије које нису имале потенцијал да генеришу 
крупан град. Приземни генератори су радили у периоду од 13.00 до 16.00 часова у западном 
дијелу Републике Српске. На терену општине Градишка кориштен је систем аутоматских 
противградних станица. 
 
РУКОВОДИЛАЦ ОПЕРАТИВНОГ ТИМА: 
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