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ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 08. ЈУЛИ 2019. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини пад геопотенцијала уз пролазак плитке висинске
долине са сјеверозапада. Висинско струјање западно уз притицање свјежијег ваздуха. У
приземљу градијентно поље притиска у паду. Утицај фронталног система са сјеверозапада који
брзо прелази нашу територију у кретању према истоку. Поподне пљускови на истоку а касније
дејловање фронта на брањеној територији у првом дијелу вечери и ноћи. Због нестабилне
временске ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну приправност дана
08.07.2019. године у временском периоду 20.00 – 24.00 часова на територији Градова Бања
Лука, Бијељина, Приједор, Брчко Дистрикта, и општина Оштра Лука, Пелагићево, Градачац,
Лопаре, Угљевик.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 22.13 - 24.17 часова. Током дана су постојале повремене забране
кориштења ваздушног простора ради сигурности авионског саобраћаја.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 20 часова радарским
системима пратимо пљускове који се приближавају Сави и Уни, а затим и нестабилности које се
јављају унутар брањене територије у источном дијелу Републике Српске. Грмљавине на терену
Градачца, Брчко Дистрикат, Лопара, Угљевика, Бијељине дају пљускове. Облачност се
премјештала према источном дјелу брањене територије и даље у Србију. Дејствовали смо на
најјачи одраз ( Брчко Дистрикт, Лопаре, Угљевик, Бијељина).

4. Дејство: У периоду 23.32 - 23.42 часова дејствовале су 2 противградне станице и
испаљене су укупно 4 противградне ракете на територији Брчко Дистрикта (1 станица,
2 ракете ) и општина Угљевик (1 станица, 2 ракете).

5. Закључак: На западном и источном дијелу терена су били умјерени развоји
стимулисани и приближавањем фронта са сјеверозапада. Стање атмосфере је погодовало за
генерисање умјерених вишећелијских процеса. Приземни генератори су радили у периоду од
19.00 до 20.30 часова у западном дијелу Републике Српске.
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