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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 16. ЈУЛИ 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини источно струјање у склопу циклона који се од Алпа
премјешта јужније у Ђенову, а затим према централном дијелу Италије. У приземљу снижени
притисак уз слабоградијентно поље струјања и линија нестабилности изнад Балкана. Ујутру
претежно облачно у Крајини са мјестимичном кишом, у осталим предјелима уз промјењљиву
облачност и сунчане интервале. Током дана нестабилно, смјењиваће се периоди сувог времена и
периоди с мјестимичном кишом, пљусковима и грмљавином. Због нестабилне временске
ситуације систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана 16.07.2021.
године у временском периоду 13 – 20 часова.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 14.19 – 18.13 часова.

3. Радарско праћење: Од 13 часова радарским системима пратимо грмљавинске процесе
који се развијају сјеверно од Градишке и дуж ријеке Саве, а затим јаче процесе око Сребренице и
сјеверније уз Дрину. За кратко вријеме генерише се веома велики број локалних пљускова изнад
већег дијела брањеног подручја, а јачи интензитети су у источном дијелу. На 5 истакнутих
процеса (изнад Сребренице, Лопара и Угљевика, Брчко Дистрикта и Модриче), који задовољавају
методолошке критеријуме, дејствујемо превентивно противградним ракетама. Око 20 часова
пљусковите падавине се услојавају и ситуација се стабилизује.

4. Дејство: У периоду 15.19 - 17.47 часова дејствовало је 20 противградних станица и
испаљене укупно 44 противградне ракете на територији локалне управа Модрича (5 станица, 10
ракета), Градачац (2 станице, 3 ракете), Брчко Дистрикт (4 станице, 9 ракета), Бијељина (2
станице, 6 ракета), Братунац (2 станице, 3 ракете), Сребреница (2 станице, 4 ракете), Угљевик (1
станица, 5 ракета), Лопаре (2 станице, 4 ракете).

5. Закључак: Данашњи процеси се генеришу изнад већег дијела брањеног подручја као
последица циркулације ђеновског циклона. Прогнозиране и очекиване нестабилности су се
током дана и потврдиле на терену. На све градоносне процесе на терену је дејствовно
правовремено чиме су исти контролисани и чиме је спријечено њихово јачање те појава штета од
града. У западном дијелу Републике Српске радили су приземни генератори у периоду 12 – 16
часова. Од стране стријелаца пријављене су појаве краткотрајне суградице у пљуску или олуји на
подручју Угљевика и Модриче.
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