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Медији
Локалне управе

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 25. АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини формирање плитког циклона у области Јадрана и
дијела западног Балкана. У приземљу слабоградијентно поље струјања с притиском око
нормале и лабилизацију атмосфере. Током дана промјењљиво облачно, веома топло уз
поподневну лабилизацију атмосфере, која ће условити локалне пљускове и грмљавину. Због
нестабилне временске ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну приправност
дана 25.08.2019. године у временском периоду 15.00 – 21.00 часова на територији Градова
Градишка, Добој, Бијељина, Брчко Дистрикта и општина Лакташи, Дервента, Србац, Прњавор,
Станари, Пелагићево, Доњи Жабар, Шамац, Угљевик, Лопаре, Зворник, Сребреница.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 15.19 - 21.08 часова. Током дана су постојале забране кориштења
ваздушног простора због безбједности авионског саобраћаја.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 15 часова радарским
системима пратимо нестабилности које се формирају на крајњем југоистоку брањеног подручја
и током дана постепено премјештају ка сјеверу и сјеверозападу. На две градоопасне ћелије
( јужни дио Прњавора и источни обронци Козаре ) дејствујемо противградним ракетама.

4. Дејство: У периоду 19.06 - 20.50 часова дејствовало је 7 противградних станица и
испаљено укупно 14 противградних ракета на територији Градова Бања Лука (1 станица, 2
ракете), Градишка (2 станице, 4 ракете) и општина Прњавор (3 станице, 6 ракета) и Станари (1
станица, 2 ракете).

5. Закључак: Данашње нестабилности су узроковане таласањем линије нестабилности
од југа према сјвеверу преко нашег подручја. Мало смицање вијетра није дозвољавало да се
динамика облака развије до разорних размјера. Од стране стријелаца на терену пријављена је
појава јаких пљускова са интензивном грмљавином. Приземни генератори су радили у периоду
14 - 16 и 18 - 19 часова у западном дијелу Републике Српске.
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