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ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 27. ЈУЛИ 2019. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: Претежно сунчано, веома топло, спарно и вруће. Поподне
развој облачности условиће кишу и пљускове са грмљавином. Због нестабилне временске
ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну приправност дана 27.07.2019.
године у временском периоду 14.00 – 21.00 часова на територији Града Бања Лука и општина
Сребреница, Братунац, Србац, Козарска Дубица, Градишка, Прњавор, Дервента, Зворник.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 14.40 - 19.56 часова.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 13 часова радарским
системима пратимо нестабилности јужно од Сребренице које се приближавају брањеном
подручју. Та облачност постепено слаби и даје кишне падавине, а од 14 часова интезивно
пратимо нове конвективне развоје јужно од терена Прњавора и на територији Прњаворске
општине. Уласком облачности у брањено подручје, на дјелу територије Прњавора три ћелије
привремено јачају и достижу градоопасне критеријуме, те на њих дејствујемо противградним
ракетама. Након тога центар остаје у праћењу пљускова који се премјештају на сјевероисток.
Иза 19 часова настају три ћелије у зони Козаре на које дјелујемо до изласка у Хрватску преко
Саве.

4. Дејство: У периоду 15.00 - 19.42 часова дејствовало је 16 противградних станица и
испаљено је укупно 33 противградне ракете на територији општина Србац (3 станице, 4 ракете),
Прњавор (8 станица, 19 ракета), Градишка (4 станице, 8 ракета), Козарска Дубица (1 станица,
2 ракете).

5. Закључак: Током дана испраћена су два таласа пљускова који се са југозапада
приближавају брањеном подручју и мањи пброј интензивних пљускова створених унутар
брањеног подручја. Од стране стријелаца пријављене су појаве пљускова и грмљавине, а
крткотрајну суградицу су јавиле по једна противградна станица на терену општина Градишка,
Србац, Прњавор.
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