
ЈП „ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ а. д. Градишка
улица. Козарских бригада бб Градишка 78400, једночлано а.д. основни капитал: 1.323.844,00 КМ, у цјелости
уплаћен, Регистар: Окружни привредни суд Бања Лука-Рјешење број 057-0-Рег-17-000675. ЈИБ: 4401041350007
Жиро рачун: 555-007-00022893-60, Нова Банка а.д. Бања Лука. Контакт: тел. (+387) 51/ 813-167;
факс.51/ 825- 262; директор 051/825-260;web страница:www.pgprs-info.com е-маил:meteo@teol.net
Managment Sistem standard ISO 9001:2008 Certificate No 387350007620001

ППЦ Нова Топола, 24.07.2020. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 24. ЈУЛ 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини се успоставља југозападно висинско струјање на
предњој страни висинске долине уз даљи пад геопотенцијала, те прилив мало влажнијег ваздуха
и лабилизацију атмосфере. У приземљу слабоградијентно поље притиска мало испод нормале,
уз таласање фронталне линије на Алпима а до краја термина прогнозе утицај линије
нестабилности која се премјешта преко наших крајева. Ујутро и пријеподне промјењљиво
облачно са сунчаним интервалима, током дана уз дневно загријавање раст облака нестабилности
у већини предјела, уз пљускове и грмљавинске процесе, који су извјеснији на сјеверозападу,
западу и централном појасу. Због нестабилне временске ситуације, систем противградне
заштите је преведен у пуну приправност дана 24.07.2020. године у временском периоду 15.00 –
22.00 часова на брањеној територији.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 15.36 - 19.28 часова. Током дана није постојала забрана кориштења
ваздушног простора.

3. Радарско праћење: Током пријеподневних часова радарски пратимо нестабилности које
се из сјеверне Италије преко Јадрана приближавају Балкану. У периоду потенцијалне опасности
од 15 часова радарским системима пратимо умјерене пљускове јужно од Бања Луке, као и линију
нестабилности која са запада прелази преко брањеног подручја. Током дана испраћено је више
десетина изражених процеса, а 7 градоопасних, који су задовољавали методолошке критеријуме
за дејство, засијавили смо противградним ракетама (процеси изнад Бања Луке, Новог Града,
Приједора и Козарске Дубице). Најјаче нестабилности су захватиле западни дио Републике
Српске, те је веома значајан био и рад приземних генератора на том подручју у периоду 14.30 -
17.30 часова.

4. Дејство: У периоду 16.40 - 19.19 часова дејствовало је 29 противградних станица и
испаљено укупно 76 противградних ракета са територије локалних управа Латкаши (4 станице,
10 ракета), Коз. Дубица (8 станица, 19 ракета), Приједор (5 станица, 15 ракета), Бања Лука (8
станица, 26 ракета), Оштра Лука (1 станица, 2 ракете), Нови Град (4 станице, 4 ракете) .

5. Закључак: Премјештање линије нестабилности и високе вриједности параметара
нестабилности атмосфере узроковали су појаву јаких конвективних развоја у западном дијелу
брањеног подручја, а према ноћи и уз ријеку Дрину. Правовременим убацивањем реагенса
сребро-јодида у атмосферу радом приземних генератора и правовременим засијавањем
појединачних ћилија противградним ракетама смањивана је динамичка моћ облака, као и
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потенција за развој крупнога леда. Ефикасним дејствима смо на брањеном терену спријечили
појаву крупног града те штете на имовини и усјевима. Осим појава јаких пљускова са израженом
грмљавином од стране стријелаца имали пријављене појаве краткотрајне суградице у пљуску на
подручју Приједора и Козарске Дубице, а појаву ситног града, краћег трајања у Бањој Луци.
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