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Локалне управе

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 03. АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини оса долине се премјешта преко наших крајева
даље на исток уз скретање струјања на сјеверозападно и адвекција хладнијег ваздуха. И у
наредним данима задржава се сјеверозападно струјање на задњој страни долине. У приземљу
се постепено успоставља антициклонско поље притиска које доноси стбилније вријеме. Због
нестабилне временске ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну приправност
дана 03.08.2019. године у временском периоду 15.00 – 18.00 часова на територији Градова
Градишка, Бијељина и општина Козарска Дубица и Прњавор.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 15.30 - 18.12 часова.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 13 часова радарским
системима пратимо слабе до умјерене нестабилности које се формирају унутар брањеног
подручја, а од 16 часова и нестабилности које са сјевера улазе из Хрватске. Током дана
облачност се премјештала из правца сјеверозапада. На један споропокретан процес који јача и
краткотрајно достиже критеријуме за дејство изнад Прњавора дејствујемо противградним
ракетама.

4. Дејство: У периоду 17.20 - 17.30 часова дејствовале су 2 противградне станице и
испаљене укупно 4 противградние ракете на територији општине Прњавор (2 станица, 4 ракете).

5. Закључак: Током дана испраћена су 2 таласа облачности који са сјеверозапада
прелазе прко брањеног подручја и локално доносе ријетке, умјерене нестабилности. Од стране
стријелаца пријављене су појаве пљускова и грмљавине.
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