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ППЦ Нова Топола, 09.07.2021. год.
ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 09. ЈУЛИ 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини продубљавање висинке долине у Ђеновском заливу,
термобарички гребен се премјешта на исток, а изнад западног Балкана се успоставња југозапано
струјање. У приземљу слабоградијентно поље притска мало испод нормале.
Током дана сунчано, у већини предјела вруће и веома спарно вријеме. Послијеподне и увече јачи
развој облака нестабилности условиће пљускове са грмљавином од централних предјела према
сјевероистоку и истоку, а могуће су и локалне непогоде праћене градом и јачим вјетром у зони
падавина. Због нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је преведен у
стање приправности дана 09.07.2021. године у временском периоду 12.00– 24.00 часа.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 12.57 – 23.05 часова.

3. Радарско праћење: Од 12 часова радарским системима пратимо облачност у
југозападној ваздушној струји, која прво изван, а затим и унутар брањеног подручја, даје
грмљавинске процесе. Први процес који пратимо прилази са југозапада територији Бања Луке и
Челинца, али не достиже градоносне размјере. Нови грмљавински процес из правца југозапада
угрожава територију Станара и Добоја иза 14 часова. Иза 16 часова на западу у зони Козаре јача
процес који достиже градоносни потенцијал, те на њега дјелујемо ракетама. На истоку
дејствујемо на два јача процеса у Зворнику и јужно од Лопара, а иза 22 часа на процес изнад
Српца.

4. Дејство: У периоду 14.31 – 22.24 часова дејствовале су 24 противградне станице и
испаљене укупно 32 противградне ракете на територији локалних управа Градишка (11 станица,
14 ракета), Козарска Дубица (1 станица, 1 ракета), Србац (2 станице, 6 ракета), Добој (4 станице, 5
ракета), Зворник (1 станица, 1 ракета), Угљевик (1 станица, 1 ракета), Лопаре (2 станице, 2 ракете)
и Станари (2 станице, 2 ракете).

5. Закључак: Шест најјачих конвективних ћелија смо контролисали и са 32 утрошене ракете
постигли да је на терену Српца, Станара и Козаре пријављена само краткотрајна суградица у
пљуску крупноће од кукуруза до љешника. Синоптички процеси су генерисали висинску долину
на западу БиХ и поподне ниски приземни центар у источном дијелу БиХ. У западном дијелу
Републике Српске радили су приземни генератори у периодима 13.10 – 15.30 и 16.45 – 17.45
часова.
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