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ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН  05. ЈУНИ 2019. ГОДИНЕ 
           1. Метеоролошка ситуација: Висински циклон наставља своје кретање у области 
источног и западног Балкана уз постепено попуњавање и ретроградно кретање од истока према 
сјеверу. Наши крајеви су и даље у зони циклонске циркулације. Притисак у приземљу мало 
испод нормале са слабим градијентима, што погодује развоју облака нестабилности. 
Промјењљиво облачно са сунчаним интервалима и топло, уз  поподневне пљускове и  
грмљавинске процесе.  Због нестабилне временске ситуације, систем противградне заштите је 
преведен у пуну приправност дана 05.06.2019. године у временском периоду 10.30 – 20.00 
часова на брањеној територији Градова Приједор, Градишка, Бања Лука, Добој, Бијељина и 
општина  Србац, Брод, Дервента, Прњавор, Модрича, Зворник, Петрово, Шамац, Пелагићево, 
Доњи Жабар, Вукосавље, Градачац, Лакташи, Оштра Лука , Козарска Дубица. 

2.  Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација)                  
Бања Лука у периоду 11.18 - 17.07 часова. Током дана су постојале повремене забране 
кориштења ваздушног простора ради сигурности ваздушног саобраћаја. 

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности праћени су вишећелијски 
процеси, који су се кретали од сјеверозапада према југоистоку. Најјачи развоји су генерисани у 
поподневним часовима у брањеној територији на западном и централном дијелу Републике 
Српске. Развоји су долазили на брањену територију преко Саве из Хрватске. На западном дијелу 
је била присутна конвергенција струјања што је погодовало развоју конвекције. Линија 
нестабилности од сјевероистока је динамички стимулисала конвекцију у поподневним 
часовима. 

4.  Дејство:  У периоду 12.26 - 16.12 часова дејствовало је 38 противградних станица и 
укупно су испаљене 64 противградне ракете на територији Градова Бања Лука (18 станица,                    
31 ракета), Приједор (6 станица, 10 ракета) и општина Козарска Дубица (7 станица, 12 ракета),  
Лакташи (2 станице, 4 ракете), Прњавор (5 станица, 7 ракета). 
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   5. Закључак: Пљусковити процеси су радарским системима праћени од 10 часова у 
западном дијелу брањеног подручја, а током дана процеси се стварају и премјештају од 
сјеверозапада према југоистоку, нови се у брањеној територији јављају све јужније од Саве и 
Козаре. Карактеристика данашњих процеса је јаки пљускови са грмљавином, уз краткотрајан 
град у пљуску на мањем дијелу терена Приједора и Бања Луке. Појачана рефлективност је 
пробијала слој од -10 до -20 степени целзијуса по висини. Имали смо споропокретне 
грмљавинске ћелије, које нису достигле потенцијал да генеришу крупан град дужег трајања. 
Приземни генератори су радили у периоду од 12.00 до 16.00 часова у западном дијелу 
Републике Српске. На терену општине Лакташи и Козарска Дубица кориштен је систем 
аутоматских противградних станица. 
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