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Медији
Локалне управе

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 26. ЈУЛИ 2019. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини пад геопотенцијала због јачања циклонске
циркулације из источне и средње Европе. У приземљу се успоставља слабо циклонско поље и
наилазак слабо изражене фронталне зоне. Током јутра и пријеподнева претежно сунчано, а у
другом дијелу дана уз развој облака мјестимично киша и по који пљусак са грмљавином, a и
даље топло и спарно. Због нестабилне временске ситуације, систем противградне заштите је
преведен у пуну приправност дана 26.07.2019. године у временском периоду 06.00 – 15.00
часова на територији Града Добој и општина Србац, Станари, Прњавор и Дервента.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 12.50 - 13.39 часова.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 06 часова радарским
системима пратимо нестабилности сјеверно од Саве које се приближавају брањеном подручју.
Та облачност постепено слаби и претвара у слојасте падавине, а од 12 часова интезивно
пратимо нове конвективне развоје на истом мјесту, сјеверно од Саве. Уласком облачности у
брањено подручје, на дјелу територије између Српца и Дервете, двије ћелије привремено
јачају и достижу градоопасне критеријуме, те на њих дејствујемо противградним ракетама.
Након тога центар остаје у праћењу пљускова који се премјештају на исток.

4. Дејство: У периоду 13.03 - 13.09 часова дејствовале су 4 противградне станице и
испаљено је укупно 5 противградних ракета на територији општина Србац (1 станица, 1 ракета),
Прњавор (1 станица, 1 ракета) и Дервента (2 станице, 3 ракете).

5. Закључак: Током дана испраћена су два таласа пљускова који се са сјевера
приближавају брањеном подручју и мањи пброј интензивних пљускова створених унутар
брањеног подручја. Од стране стријелаца пријављене су пјаве пљускова и грмљавине.
Приземни генератори су радили у периоду од 12.00 до 13.00 часова у западном дијелу
Републике Српске.
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