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ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН  23. MAJ 2019. ГОДИНЕ 
           1. Метеоролошка ситуација:  По висини задња страна долине и припадајуће 
сјеверозападно струјање, а у приземљу нешто снижено поље притиска. Током дана 
промјењљиво облачно са сунчаним интервалима, али и нестабилно уз повремену кишу и 
пљускове са грмљавином. Због нестабилне временске ситуације, систем противградне заштите 
је преведен у пуну приправност дана 23.05.2019. године у временском периоду  11.55 – 19.00 
часова на територијама града Градишка и општина:  Лакташи, Србац и Прњавор. 

2.  Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација) Бања 
Лука у периоду 11.36 - 12.51 часова. 

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности праћени су многобројни, 
претежно једноћелијски грмљавински процеси који су се кретали од сјеверозапада према 
југоистоку. Најјачи развоји су генерисани у подневним часовима у области Козаре, а мањи број 
је улазио са сјевера преко Саве из Хрватске. На једну ћелију која је достигла критеријуме за 
дејство у околини Лакташа дејствовали смо противградним ракетама, након чега је иста 
дисипирала. 

4.  Дејство:  У периоду 12.23 - 12.28. часова дејствовале су 2 аутоматске противградне 
станице на територији општине  Лакташи (2 станице, 3 ракете). 

       5. Закључак: Пљусковити процеси су радарским системима праћени од 11 часова у 
западном дијелу брањеног подручја, а током дана процеси се стварају и премјештају источније. 
Карактеристика данашњих процеса је јаки пљускови са умјереном грмљавином.  

 
РУКОВОДИЛАЦ ОПЕРАТИВНОГ ТИМА: 
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