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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 17. ЈУЛИ 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По свим висинама циклонска циркулација са центром изнад
југа Италије и југоисточно струјање. Промјенљиво вријеме с повременом кишом, пљусковима и
грмљавином. Прво ће с кишом бити на сјеверу и западу, а током дана у централном појасу и на
истоку, поподне с пљусковима поново на сјеверу. Биће обилнијих падавина. Због нестабилне
временске ситуације систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана
17.07.2021. године у временском периоду 12.00 – 22.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 16.59 – 18.23 часова. Током дана није постојала забрана кориштења
ваздушног простора.

3. Радарско праћење: Од 12 часова радарским системима пратимо облачност у југоисточној
ваздушној струји, која прво изван брањеног подручја у Србији, а затим и унутар брањеног
подручја у Подрињу, даје грмљавинске процесе. Први процес који пратимо прилази са југоистока
територији Сребренице, Братунца, а касније Зворника и Бијељине. Давали су грмљавине са
пљусковима али нису били градоносни. Поподне у склопу циклонске циркулације уз дневно
загријавање, преко Саве нам из Хрватске долазе грмљавински процеси и улазе у брањену
територију. Интензивнији су и задовољавају критерије за превентивно засијавање према важећој
методологији. У питању је неколико локалних ћелија, које до 15 минута појачано приказује радар.
Краткотрајно су на граници градоопасности уз водене површине и при преласку преко
орографских препрека. Угрожавале су територију Брода, Дервенте, Српца, Прњавора, Лакташа,
Бања Луке, Приједора, Козарске Дубице и Новог Града. Иза 20 часова на западу процеси
генерално прелазе у кишу и пљускове, те није требало користити ракете у наставку вечери.

4. Дејство: У периоду 16.59 – 18.23 часова дејствовале су 23 ПГС и испаљено укупно 28
противградних ракета на територији локалних управа Лакташи (1 станица, 2 ракете), Србац
(4 станице, 4 ракете), Приједор (4 станице, 4 ракете), Бања Лука (5 станица, 8 ракета), Прњавор
(5 станица, 6 ракета), Дервента (3 станице, 3 ракете), Брод (1 станица, 1 ракета).
5. Закључак: Иза 14 часова процеси угрожавају брањену територију у источном дијелу Републике
Српске. У западном дијелу брањене територије процеси јачају у просјеку 15 минута прије
дисипације. Радарски продукти показују да углавном није било довољно водног потенцијала
изнад нивоа 0 степени целзијуса, осим у 4 локалне ћелије. У западном дијелу Републике Српске
радили су приземни генератори од 14.00 – 17.00 часова.
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