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ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 02. ЈУЛИ 2019. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини слабљење термобаричког гребена, на сјеверу
Балкана притицање мало свјежијег ваздуха уз лабилизацију атмосфере. У приземљу
антициклонско поље у слабљењу, изнад Алпа и на сјеверу Балкана таласање фронталне линије.
Ујутро ведро, a током дана сунчано веома топло, мјестимично и вруће. Према вечери локалне нестабилности
с грмљавином и пљусковима у сјеверној половини земље, а поподне могућ по који риједак пљусак на
крајњем истоку. Због нестабилне временске ситуације, систем противградне заштите је преведен
у пуну приправност дана 02.07.2019. године у временском периоду 19.00 – 24.00 часова на
територији Градова Бања Лука, Градишка, Брчко Дистрикта и општина Лакташи, Србац,
Прњавор, Станари, Братунац, Зворник и Сребреница.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 19.19 - 23.29 часова.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 19 часова радарским
системима пратимо пљускове у Србији који се приближавају Сребреници и Братунцу, а затим и
нестабилности које се приближавају Сави са сјеверозапада из Хрватске и настају у западном
дијелу Републике Српске. Пратимо јаке пљускове на терену Градишке, Српца, Бања Луке,
Прњавора, Лакташа. Облачност се током ноћи премјештала од југозапада према Сави.
Дејствовали смо на три најјача одраза (Градишка, Бања Лука, Србац).

4. Дејство: У периоду 22.11 - 23.07 часова дејствовало је 15 противградних станица и
испаљено укупно 35 противградних ракета на територији Градова Градишка (6 станица,
13 ракета), Бања Лука (2 станице, 4 ракете) и општина Лакташи (4 станице, 11 ракета), Србац
(3 станице, 7 ракета).

5. Закључак: Током ноћи имали смо атмосферу са јачом нестабилношћу. На брањеном
подручју пратили смо пљускове са грмљавином. Развоји су имали градоносне карактеристике
на западном брањеном подручју и у Подрињу. Суградице у пљуску је било на мањем подручју
Бања Луке и Зворника. Приземни генератори су радили у периоду од 20.00 до 22.00 часа у
западном дијелу Републике Српске. На терену општине Лакташи је кориштен систем
аутоматских противградних станица.
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