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Медији 
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ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН  18. ЈУНИ 2019. ГОДИНЕ 
           1. Метеоролошка ситуација:  На висини се задржава слабо градијентно циклонско поље 
и влажна и нестабилна ваздушна маса, а у приземљу слабо градијентно поље притиска око 
нормалне вриједности као периферија антициклона из средње Европе. Током дана пријатно 
вријеме без врућине, али нестабилно уз мјестимичну кишу и пљускове са грмљавином. Због 
нестабилне временске ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну приправност 
дана 18.06.2019. године у временском периоду 17.00 – 18.00 часова на територији Града Добоја  
и општине Дервента. 

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација)                  
Бања Лука у периоду 17.01 - 17.51 часова.  

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности праћени су киша и пљускови у 
почетку у Србији око Сребренице, а касније у брдима јужно од брањене територије. Око 15 
часова интензивно пратимо пљускове са грмљавином јужно од Бања Луке. На један 
једноћелијски процес који се брзо развија и достиже критеријуме за дејство сјеверно од Добоја 
дејствујемо превентивно противградним ракетама. Након тога, центар остаје у праћењу 
пљускова и кише на крајњем истоку до 22 часа. 

4.  Дејство: У периоду 17.10 - 17.18 часова дејствовале су 3 противградне станице и  
испаљене 4 противградних ракета на територији општине Дервента (3 станице, 4 ракете). 
 5. Закључак: Током дана изнад брањеног подручја и ближој околини праћени су 
претежно умјерени, споропокретни грмљавински процеси краћег животног циклуса. Уређена 
слабија струјања нису дозвољавала јаче и организоване вишећелијске развоје. 
 
РУКОВОДИЛАЦ ОПЕРАТИВНОГ ТИМА: 
Никола Тодоровић, дипл. метеоролог 
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