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ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН  22. ЈУНИ 2019. ГОДИНЕ 
           1. Метеоролошка ситуација: На висини измјештање осе гребена ка југу и истоку Балкана 
уз приближавање висинског циклона са запада. У приземљу слабо антициклонално  поље.  
Јутро претежно ведро и сунчано, на сјеверозападу мјестимично облачно. Током дана 
 промјенљиво облачно са сунчаним интервалима. Уз облачност са југозапада у 
послијеподневим часовима доћи ће до пораста нестабилности па ће на сјеверу, истоку  и 
централним предјелима бити услова за локалне пљускове праћене грмљавином понегдје и 
суградицом и градом.  Због нестабилне временске ситуације, систем противградне заштите је 
преведен у пуну приправност дана 22.06.2019. године у временском периоду 16.00 – 23.00 часа 
на цијелој брањеној територији изузев крајњег југоисточног дијела. 

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација)                  
Бања Лука у периоду 16.20 - 22.41 часова. Током данашњег вишечасовног дејства постојале су 
повремене забране кориштења ваздушног простора ради сигурности авионског саобраћаја 
изнад подручја Градишке (17.52-18.17, 18.42-19.21), Прњавора (18.57-19.40, 20.40-21.04), 
Дервенте (18.48-19.37). 

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности пратимо пљускове и олује 
сјеверозападно у Хрватској, а касније и унутар брањене територије, који се премјештају од 
запада ка истоку. Током дана испраћено је више десетина јаких грмљавинских процеса унутар 
брањеног подручја, и у Хрватској који су се се премјештали низ Саву са могућношћу преласка у 
брањено подручје. На 10 најјачих процеса који су задовољавали критеријуме дејствовали смо 
противградним ракетама. 

4.  Дејство: У периоду 17.05 - 22.12 часова дејствовало је 57 противградних станица и  
испаљено укупно 150 противградних ракета на територији Градова Бања Лука (1 станица, 2 
ракете), Градишка (7 станица, 19 ракета), Бијељина (2 станице, 4 ракете), Брчко Дистрикт (7 
станица, 19 ракета) и општина Лакташи (8 станица, 19 ракета), Србац (8 станица, 26 ракета), 
Прњавор (9 станица, 20 ракета), Дервента (12 станица, 33 ракете), Градачац (2 станице, 4 
ракете), Пелагићево (1 станица, 4 ракете). 
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 5. Закључак: По већини метеоролошких параметара и прогноза, ово је најнестабилнији 
дан на нашем подручју за ову годину, што је на терену и потврђено вишечасовном јаком, чак и 
екстремном конвекцијом. Осим јаких пљускова, грмљавине и олујног вјетра краткотрајна 
суградица у пљуску је пријављена на подручјима Градишке, Лакташа, Српца, Дервенте, Брчко 
Дистрикта и Бијељине, а на прњаворском подручју пријављена је појава крупног града. 
Приземни генератори су радили у периоду од 10.00 до 16.00 часова у западном дијелу 
Републике Српске. На терену општине Лакташи је кориштен систем аутоматских противградних 
станица. Бројне забране испаљивања противградних ракета имале су негативан утицај на 
квалитет дејства. 
 
РУКОВОДИЛАЦ ОПЕРАТИВНОГ ТИМА: 
Никола Тодоровић, дипл. метеоролог 
 


	ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН  22. ЈУНИ 2019. ГОДИНЕ

