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ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 07. ЈУЛИ 2019. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини даљи пад геопотенцијала уз таласање зоналног
стурјања. У приземљу таласање фронталне линије изнад западног Балкана. Притисак око
нормале уз слабе градијенте. Око поднева пораст облачности на сјеверу, а поподне уз услове
да буде пљускова у том региону, израженије уз ријеку Саву у централном дијелу Посавине и
Семберији. Због нестабилне временске ситуације, систем противградне заштите је преведен у
пуну приправност дана 07.07.2019. године у временском периоду 11.00 – 22.00 часова на
територији Градова Бања Лука, Градишка, Добој, Бијељина, Приједор, Брчко Дистрикта, и
општина Лакташи, Србац, Оштра Лука, Прњавор, Станари, Дервента, Брод, Шамац, Пелагићево,
Доњи Жабар, Вукосавље, Градачац, Модрича, Лопаре, Угљевик, Братунац, Зворник и
Сребреница.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 11.19 - 19.05 часова. Током дана су постојале повремене забране
кориштења ваздушног простора ради сигурности авионског саобраћаја Сребреница
(17.35 – 17.47).

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 11 часова радарским
системима пратимо пљускове који се приближавају Сави и Уни, а затим и нестабилности које се
јављају унутар брањене територије у западном дијелу Републике Српске. Јаке олује на терену
Козарске Дубице, Градишке, Српца дају мало града у пљуску и олујни вјетар. Облачност се
премјештала према централном и источном дјелу брањене територије. Дејствовали смо на
најјаче одразе (Градишка, Србац, Лакташи, Прњавор, Дервента, Добој, Бијељина).

4. Дејство: У периоду 12.45 - 18.47 часова дејствовала је 51 противградна станица и
испаљено укупно 106 противградних ракета на територији Градова Градишка (10 станица,
27 ракета), Добој (4 станице, 9 ракета), Бијељина (13 станица, 20 ракета) и општина Лакташи
(2 станице, 4 ракете), Србац (6 станица, 20 ракета), Прњавор (4 станице, 7 ракета), Дервента
(5 станица, 5 ракета), Зворник (1 станица, 1 ракета), Угљевик (3 станице, 6 ракета), Лопаре
(1 станица, 2 ракете), Станари (2 станице, 5 ракета).
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5. Закључак: На западном и источном дијелу терена су били јаки развоји стимулисани
линијом нестабилности и приближавањем фронта са сјеверозапада. Стање атмосфере је
погодовало за генерисање умјерених до јаких вишећелијских процеса и слабијих суперћелија.
Развоји су имали градоносне карактеристике на брањеном подручју. Мало суградице и града у
пљуску је јављено са неких станица на терену Српца, Бијељине, Козарске Дубице. Приземни
генератори су радили у периоду од 11.00 до 14.00 часова и 16.00 до 18.00 часова у западном
дијелу Републике Српске. На терену општине Лакташи је кориштен систем аутоматских
противградних станица.
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