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ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН  20. ЈУНИ 2019. ГОДИНЕ 
           1. Метеоролошка ситуација:  Ујутро и пријеподне ведро и сунчано. Средином дана 
најприје на истоку уз развој облака мјестимично киша и пљускови са грмљавином, а до вечери 
покоји пљусак на сјеверу и западу.  Због нестабилне временске ситуације, систем противградне 
заштите је преведен у пуну приправност дана 20.06.2019. године у временском периоду               
11.00 – 19.00 часова на територији Градова Бијељина, Градишка, Брчко Дистрикта и општина 
Брод, Шамац, Доњи Жабар,  Пелагићево, Градачац, Братунац, Зворник, Сребреница,  Лакташи, 
Лопаре. 

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација)                  
Бања Лука у периоду 12.39 - 17.41 часова. Током дана су постојале повремене забране 
кориштења ваздушног простора ради сигурности авионског саобраћаја Зворник (16.52 – 17.17), 
Лакташи, Градишка (16.59-17.10). 

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности праћени су киша и пљускови у 
почетку у Србији и Хрватској, а касније унутар брањене територије у Посавини и на истоку. Око 
12 часова интензивно пратимо пљускове са грмљавином у Посавини. На један једноћелијски 
процес који достиже критеријуме дејствујемо превентивно противградним ракетама. Након 
тога дејствујемо на градоносне ћелије у Семберији и Подрињу све до Братунца и Сребренице. 
Иза 17 часова ојачао је облак на терену Лакташа и на њега дејствујемо. 

4.  Дејство: У периоду 12.50 - 17.27 часова дејствовало је 17 противградних станица и  
испаљено је 46 противградних ракета на територији Градова Бијељина (3 станице, 4 ракете), 
Градишка (3 станице, 10 ракета), Брчко Дистрикт (4 станице, 13 ракета) и општине Братунац                  
(2 станице, 4 ракете), Сребреница (1 станица, 2 ракете), Лакташи (4 станице, 13 ракета). 
 5. Закључак: Током дана изнад брањеног подручја и у ближој околини праћени су 
споропокретни грмљавински процеси средњег животног циклуса. Локални развоји су достизали 
градоносне размјере. Смицање вјетра је било довољно да уз остале факторе изазове стварање 
и раст ледених зрна у облаку. Имали смо дојаву суградице у пљуску на мањем дијелу терена 
Брчко Дистрикта, Зворника, Лакташа. Приземни генератори су радили у периоду од 16.00 до 
18.00 часова у западном дијелу Републике Српске. На терену општине Лакташи је кориштен 
систем аутоматских противградних станица. На све процесе са задовољеним критеријумима 
градоопасности је дејствовано у складу с методологијом и у складу са споразумом о сигурности 
летења, односно када су постојала одобрења за испаљивање противградних ракета. 
 
РУКОВОДИЛАЦ ОПЕРАТИВНОГ ТИМА: 
Рајко Поповић, дипл. метеоролог 

http://www.pgprs.info/
mailto:meteo@teol.net

	ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН  20. ЈУНИ 2019. ГОДИНЕ

