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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ 
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА 
 

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 20. МАЈ 2021. ГОДИНЕ 
         1. Метеоролошка ситуација:  Изнад западног Балкана утицај плитког висинског циклона који 
се премјешта на исток, до краја термина прогнозе пораст геопотенцијала и сјеверозападно 
струјање. У приземљу слабоградијентно поље притиска мало испод нормале, док фронт оклузије 
одмиче на југоисток. Ујутру претежно до потпуно облачно, у сјеверној половини земље 
мјестимична киша, на југу промјењљиво облачно. Пријеподне и током дана остаje слично 
вријеме, променљиво са повременом и мјестимичном кишом у већини крајева. У сјеверном 
појасу локално обилније падавине. У јужној половини земље ће бити сунчаних периода, гдје се 
током дана очекује раст облака нестабилности који ће дати пролазну кишу или по који пљусак и 
грмљавину. Престанак падавина прво на западу и сјеверозападу уз кидање и смањење 
облачности, касније послеподне у централном појасу, а у току вечери у већини осталих мјеста. 
Због нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је преведен у стање 
приправности дана 20.05.2021. године у временском периоду 14.00 – 20.00 часова. 

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)                  
Бања Лука у периоду 19.03 – 20.09 часова. Током дана није постојала забрана кориштења 
ваздушног простора. 

3. Радарско праћење: Од 14 часова радарским системима  пратимо облачност која са 
сјевера прелази преко брањеног подручја и мјестимично даје умјерену до јаку кишу. Око 16 
часова пратимо пљускове око Брода, а око 19 часова јача облачност сјеверно од Српца. 
Преласком преко Саве, облачност слаби и даје умјерене пљускове. Изнад Прњавора краткотрајно 
јача једна ћелија, те је засијавамо противградним ракетама. Након изласка те облачности из 
брањеног подручја ситуација се стабилизује. 

4.  Дејство: У периоду 19.51 – 19.56 часова дејствовале су 2 противградне станице и 
испаљене укупно 2 противградне ракете на територији локалне управа Прњавор. 
 5. Закључак: Према прогнозираним вриједностима параматара нестабилности, током 
поподневних часова очекивани су слаби до умјерени развоји конвективне облачности. Најјачи 
грмљавниски процес испраћен је сјеверно до Српца, а други по интензитету, који смо засијали, је 
изнад Прњавора. Од стране стријелца прњаворске општине пријављена је појаве града у јаком 
пљуску. 
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