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ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН  25. ЈУНИ 2019. ГОДИНЕ 
           1. Метеоролошка ситуација: Ујутро промјенљиво облачно, на дијелу сјевера и југа ведро. 
Током дана слабљење облачности уз сунчано вријеме, а послијеподне ће бити услова за појаву  
локалних пљускова са грмљавином, учесталије у источним крајевима. Због нестабилне 
временске ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну приправност дана 
25.06.2019. године у временском периоду 13.00 – 20.00 часова на територији Градова Бања 
Лука, Добој, Бијељина, Брчко Дистрикта и општина Лакташи, Прњавор, Модрича, Шамац, 
Пелагићево, Доњи Жабар, Угљевик, Лопаре и Зворник. 

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од FIC (Центар летних информација)                  
Бања Лука у периоду 13.14 - 19.55 часова.  

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 12 часова радарским 
системима пратимо пљускове у Србији који се приближавају, а затим и прелазе преко 
Семберије. Након тога пратимо и јаке пљускове сјеверно од Градишке и Козарске Дубице. 
Облачност се током дана премјештала малом брзином из сјевероистока. Иза 18 часова западно 
од Прњавора се формира и јача једноћелијски процес, који брзо достиже критеријуме за 
дејство, те га засијавамо противградним ракетама. 

4.  Дејство: У периоду 19.02 - 19.13 часова дејствовало је 6 противградних станица и  
испаљено укупно 15 противградних ракета на територији општина Прњавор (2 станице, 5 
ракета) и Лакташи (4 станице, 10 ракета). 
 5. Закључак: Током дана имали смо атмосферу са малом до умјереном нестабилношћу. 
На цијелом брањеном подручју испратили смо ријетке умјерене пљускове са слабом 
грмљавином.  
 
 
РУКОВОДИЛАЦ ОПЕРАТИВНОГ ТИМА: 
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