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ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН  16. ЈУНИ 2019. ГОДИНЕ 
           1. Метеоролошка ситуација:  По висини постепено нарушавање термо-баричког гребена, 
усљед продубљавања долине у склопу циклона у западној Европи. У приземљу слабо 
градијентно поље притиска око нормалне вриједности. 
Ведро сунчано и вруће, послијеподне нестабилно уз јаку конвекцију, очекују се пљускови са 
грмљавином. Постојаће услови и за непогоде праћене градом. 
Због нестабилне временске ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну 
приправност дана 16.06.2019. године у временском периоду 15.00 – 24.00 часова на брањеној 
територији Градова Приједор, Градишка, Бања Лука, Добој, Бијељина, Брчко Дистрикт и 
општине  Србац, Дервента, Станари, Брод,  Угљевик, Сребреница, Братунац, Лопаре, Прњавор, 
Лакташи, Оштра Лука, Козарска Дубица. 

2.  Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација)                  
Бања Лука у периоду 16.32 - 22.59 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 сјевера према југу. 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 и настајали унутар брањене 
територије. Линија нестабилности је од југа према сјеверу динамички стимулисала конвекцију у 
поподневним часовима и вечерњим часовима. 

4.  Дејство:  У периоду 16.33 - 18.32 часова дејствовало је 46 противградних станица и 
укупно је испаљено 111 противградних ракета на територији Градова Бања Лука (12 станица,                    
30 ракета), Приједор (4 станице, 8 ракета), Градишка (6 станица, 20 ракета) и општина Козарска 
Дубица (6 станица, 6 ракета),  Лакташи (6 станица, 16 ракета), Србац (8 станица, 21 ракета), 
Прњавор (3 станице, 6 ракета), Дервента (1 станица, 4 ракете). 
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   5. Закључак: Пљусковити процеси су радарским системима праћени од 13 часова у 
западном дијелу брањеног подручја, а током поподнева процеси се стварају и премјештају од 
сјевера према југу, нови се у брањеној територији јављају све јужније од Саве и на Козари. 
Карактеристика данашњих процеса је јаки пљускови са грмљавином, уз краткотрајан град у 
пљуску на мањем дијелу терена Приједор, Градишка и Бања Лука. Појачана рефлективност је 
пробијала слој изнад -20 степени целзијуса по висини. Имали смо споропокретне грмљавинске 
ћелије, које су достигле потенцијал да генеришу суградицу и град дужег трајања. Приземни 
генератори су радили у периоду од 11.00 до 16.00 часова у западном дијелу Републике Српске. 
На терену општине Лакташи и Козарска Дубица кориштен је систем аутоматских противградних 
станица. У данашњем догађају су спријечене значајније штете од града, унутар брањене 
територије. 
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