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Медији
Локалне управе

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

1. Метеоролошка ситуација: На висини слабљење циклонске циркулације у области
Апенинског полуострва. У приземљу периферија антициклона из источне Европе. Током дана
сунчано и веома топло, послијеподне нестабилно са пљусковима и грмљавином, прво на југу, а
касније послијеподне и према вечери с грмљавином на сјеверу и сјевероистоку. Због
нестабилне временске ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну приправност
дана 26.08.2019. године у временском периоду 15.00 – 22.00 часова на територији Града
Приједор и општина Козарска Дубица, Братунац, Зворник, Сребреница.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 16.21 - 22.06 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 јужно и западно од Приједора и Бања
Луке, те постепено премјештају ка сјеверу. Тада дејствујемо на ћелију која привремено јача
изнад Приједора, а након неколико часова и на ћелију која јача унутар вишећелијског процеса
око Братунца.

4. Дејство: У периоду 16.36 - 20.06 часова дејствовало је 6 противградних станица и
испаљено укупно 8 противградних ракета на територији Града Приједор (2 станице, 3 ракете) и
општина Козарска Дубица (1 станица, 2 ракете), Зворник (2 станице, 2 ракете) и Братунац (1
станица, 1 ракета).

5. Закључак: Данашње нестабилности су узроковане таласањем линије нестабилности
од југозапада преко нашег подручја. Изражени процеси се генеришу током дана јужније од
брањеног подручја, а током ноћи јаче нестабилности су испраћене источно од Дрине. Од стране
стријелаца на терену пријављена је појава јаког пљуска са грмљавином. Приземни генератори
су радили у периоду 16 - 18 часова у западном дијелу Републике Српске.

РУКОВОДИЛАЦ ОПЕРАТИВНОГ ТИМА:
Никола Тодоровић, дипл. метеоролог

http://www.pgprs.info/
mailto:meteo@teol.net

	ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН  26. АВГУСТ 2019. 

