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ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН  23. ЈУНИ 2019. ГОДИНЕ 
           1. Метеоролошка ситуација: Током дана нестабилно у региону, па ће већина крајева 
бити захваћена локалном кишом или пљусковима праћених грмљавином, а највише централни 
и источни дијелови где је могућа појава суградице или града. Због нестабилне временске 
ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну приправност дана 23.06.2019. 
године у временском периоду 13.00 – 18.00 часова на територији Градова Приједор, Бања Лука, 
Градишка и општина Лакташи, Сребреница и Братунац. 

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација)                  
Бања Лука у периоду 14.04 - 16.19 часова.  

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 12 часова радарским 
системима пратимо слабу облачност у централном дијелу брањеног подручја која се премјешта 
ка истоку. Од 13 часова интензивно пратимо јаке пљускове око Сарајева који се постепено 
приближавају Сребреници и Дрини. Унутар те облачности стварају локално јаке ковнективне 
ћелије које достижу градоносне размјере. Иза 14 часова дејствујемо противградним ракетама 
на једноћелијски облачни процес који јача изнад Сребренице, а око 16 часова на другу ћелију 
нешто сјеверније од прве. Након преласка ове облачности преко Дрине у Србију, центар остаје 
у праћењу умјерених до слабих ријетких пљускова унутар брањеног подручја до вечерњих сати. 

4.  Дејство: У периоду 14.21 - 16.21 часова дејствовало је 6 противградних станица и  
испаљено укупно 8 противградних ракета на територији општина Братунац (3 станице, 3 ракете) 
и Сребреница (3 станице, 5 ракета). 
 5. Закључак: Послије јучерашње јаке конвекције у већини крајева, данас имамо  
нестабилну атмосферу само у источним дијелу брањеног подручја уз Дрину. Линија 
нестабилности која је од запада током дана прешла преко брањеног подручја условила је јаче 
ковективне развоје на крајњем југоистоку. На територији Сребренице пријављена је појава 
краткотрајног и ријетког града у пљуску. Много јачи развоји од оних на брањеном подучју су 
били у Србији. 
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