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

1. Метеоролошка ситуација: По висини пад геопотенцијала усљед продубљавања долине
преко западне Европе и западног Медитерана, а у приземљу даљи пад притиска усљед утицаја
хладног фрота преко Панонске низије и западног Балкана, који ће се преко наших крајева
премјештати даље на југоисток. Ујутро и пријеподне умјерено облачно са сунчаним
интервалима. Послијеподне наоблачење са запада условиће мјестимичну кишу и пљускове са
грмљавином уз могућност и непогода са градом, а до вечери и током ноћи киша са
грмљавином у већини крајева. Због нестабилне временске ситуације, систем противградне
заштите је преведен у пуну приправност дана 02.09.2019. године у временском периоду 16.00 –
20.00 часова на територији Градова Бања Лука, Приједор, Градишка и општина Лакташи,
Козарска Дубица, Србац, Оштра Лука.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 16.00 - 19.52 часова. Током дана је постојала забрана 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 од брањеног подручја и постепено
генеришу ка сјеверу-сјеверозападу. До вечерњих часова испратили смо мноштво конвективних
ћелија, а на 6 најјачих, градоопасних, на подручју од Бања Луке до Градишке и Козарске дубице,
дејствовали смо противградним ракетама.

4. Дејство: У периоду 16.27 - 19.17 часова дејствовало је 28 противградних станица и
испаљено укупно 45 противградних ракета на територији Градова Бања Лука (7 станица, 10
ракета), Приједор (5 станица, 10 ракета), Градишка (9 станица, 13 ракета) и општине Козарска
Дубица (6 станица, 10 ракета) и Лакташи (1 станица, 2 ракете).

5. Закључак: Током дана испраћена су јаки конвективни процеси у западном дијелу
брањеног подручја. Струјања вијетра на висини су била слабог интензитета те смо имали појаву
стационарних или споропокретних процеса са промјенљивим смјером премјештања. Од стране
стријелаца су пријеављене појаве краткотрајне суградице у пљуску на подручју Приједора и
Бања Луке, а на крајњем југозападу бањалучке територије пријављена је појава града у пљуску
дужег трајања. Приземни генератори су радили у периоду од 13.00 до 17.30 часова у западном
дијелу Републике Српске. На територији Града Градишка и општина Лакташи и Козарска Дубица
кориштен је систем аутоматских противградних станица.
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