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Медији
Локалне управе

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 07. СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини слабо југозападно струјање на предњој
страни плитког циклона који се формира у Ђеновском заливу. У приземљу слабоградијентно
поље притиска око нормале у постепеном паду. Промјењљиво облачно, мјестимично и
повремено са кишом, пљусковима и грмљавином, те мало свјежије у односу на претходни дан.
Због нестабилне временске ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну
приправност дана 07.09.2019. године у временском периоду 12.00 – 19.00 часова на територији
Градова Бања Лука, Добој, Бијељина и општина Лакташи, Србац, Прњавор, Дервента, Станари,
Градачац, Лопаре, Угљевик, Зворник.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 12.56 - 18.19 часова. Током дана је постојала забрана кориштења
ваздушног простора због безбједности авионског саобраћаја.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 12 часова радарским
системима пратимо нестабилности које се формирају јужно од брањеног подручја и постепено
генеришу и премјештају ка сјеверу и истоку. До вечерњих часова испратили смо мноштво
конвективних ћелија, а на 3 најјаче, градоопасне ( на подручју Бања Луке, Српца и Угљевика )
дејствовали смо противградним ракетама.

4. Дејство: У периоду 13.17 - 16.44 часова дејствовало је 5 противградних станица и
испаљено укупно 10 противградних ракета на територији Градова Бања Лука (1 станица, 2
ракете) и општина Србац (3 станице, 6 ракета) и Угљевик (1 станица, 2 ракете).

5. Закључак: Током дана испраћена су многобројни ковнективни процеси на дијелу
полигона од Бања Луке до Дрине. Умјерена потенцијална нестабилност у атмосфери и
захлађење у односу на претходни период су утицали тако да смо имали доста умјерених
пљускова са јаком грмљавином, а понегдје и суградицом. Од стране стријелаца на терену
пријављене су појаве суградице у пљуску на подручјима Градова Бања Лука, Бијељина и
општина Србац, Градачац, Лопаре.
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