
ЈП „ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ а. д. Градишка
улица. Козарских бригада бб Градишка 78400, једночлано а.д. основни капитал: 1.323.844,00 КМ, у цјелости
уплаћен, Регистар: Окружни привредни суд Бања Лука-Рјешење број 057-0-Рег-17-000675. ЈИБ: 4401041350007
Жиро рачун: 555-007-00022893-60, Нова Банка а.д. Бања Лука. Контакт: тел. (+387) 51/ 813-167;
факс.51/ 825- 262; директор 051/825-260;web страница:www.pgprs-info.com e-mail:meteo@teol.net
Managment Sistem standard ISO 9001:2008 Certificate No 387350007620001

ППЦ Нова Топола, 09.07.2019. године

Медији
Локалне управе

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 09. ЈУЛИ 2019. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини зонално струјање уз лагани пад геопотенцијала,
те смјену топле и мало мање топле ваздушне масе. У приземљу таласање фронталне линије
западом Балкана. Промјењљиво облачно повремено са пљусковима и грмљавинским
процесима израженијим у јужној половини земље и централном појасу. Због нестабилне
временске ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну приправност дана
09.07.2019. године у временском периоду 00.00 – 22.00 часова на територији Градова Бијељина,
Градишка, Добој, Брчко Дистрикт и општина Козарска Дубица, Брод, Модрича, Дервента, Доњи
Жабар, Вукосавље, Пелагићево, Градачац, Лопаре, Угљевик, Зворник.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 01.45 - 03.42 часова. Током дана нису постојале повремене забране
кориштења ваздушног простора ради сигурности авионског саобраћаја.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 00 часова радарским
системима пратимо пљускове који се приближавају Сави и Уни, а затим и нестабилности које се
јављају унутар брањене територије западном и источном дијелу Републике Српске (Посавина и
Требава). Грмљавине на терену Брода, Модриче, Градачца, Лопара, Зворника дају пљускове.
Облачност се премјештала према источном дијелу брањене територије и даље у Србију.
Дејствовали смо на најјачи одраз ( Брод, Модрича, Градачац, Лопаре).

4. Дејство: У периоду 02.00 - 03.33 часова дејствовало је 12 противградних станица и
испаљене су укупно 24 противградне ракете на територији Брчко Дистрикта (2 станице,
4 ракете ), Добој (2 станице, 4 ракете) и општина Модрича (4 станице, 8 ракета), Градачац
(2 станице, 6 ракета), Зворник (1 станица, 1 ракета), Лопаре (1 станица, 1 ракета).

5. Закључак: На западном и источном дијелу терена су били умјерени развоји
стимулисани приближавањем фронта са сјеверозапада. Таласање фронта је генерисало јаку
ћелију преко Саве у Хрватској и западно од Козарске Дубице. Млазна струја је погодовала
јачању грмљавинских процеса и смицању вјетра по висини. Стање атмосфере је подржавало
егзистирање јаких вишећелијских процеса.
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