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ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 02. АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини постепен пад геопотенцијала и скретање струјања на
западно и југозападно усљед приближавања долине из западне Европе и западног Средоземља.
У приземљу слабо циклонско поље, касније послијеподне и током ноћи премјештање хладног
фронта са сјевера Балкана ка југоистоку полуострва. У другом дијелу дана јаче наоблачење са
запада доноси кишу са пљусковима и грмљавином. Због нестабилне временске ситуације,
систем противградне заштите је преведен у пуну приправност дана 02.08.2019. године у
временском периоду 14.00 – 24.00 часова на територији Градова Приједор, Градишка, Бијељина,
Брчко Дистрикта и општина Сребреница, Братунац, Зворник, Србац, Козарска Дубица, Лакташи,
Лопаре, Угљевик.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 14.47 - 22.37 часова.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 14 часова радарским
системима пратимо нестабилности западно од БиХ и у централним дијеловима БиХ. Уласком
облачности у брањено подручје, на дјелу територије Козарске Дубице, Градишке и Приједора
дјелујемо ракетама на најјаче радарске одразе. Увече се јављају јачи процеси на источном
дијелу брањене територије, али остају на граници градоопасности. Већина процеса даје
грмљавине, сијевање и јаке пљускове. Премјештање процеса је било од запада према истоку.

4. Дејство: У периоду 16.57 - 21.57 часова дејствовале су 22 противградне станице и
испаљено је укупно 39 противградних ракета на територији Градова Градишка (2 станице,
3 ракете), Приједор (7 станица, 12 ракета), Бијељина (2 станице, 4 ракете), Брчко Дистрикт
(1 станица, 2 ракете) и општина Козарска Дубица (8 станица, 14 ракета), Угљевик (1 станица,
2 ракете), Лопаре (1 станица, 2 ракете).
5. Закључак: Током дана испраћена су три таласа пљускова који се са запада приближавају
брањеном подручју и интензивних пљускова створених унутар брањеног подручја. Од стране
стријелаца пријављене су појаве пљускова и грмљавине, а краткотрајни риједак град се јавља
на једној противградној станици на терену општине Зворник.
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