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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 18. ЈУЛИ 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По свим висинама циклонска циркулација са центром изнад
југа Италије и јужног Јадрана уз источно и сјевероисточно струјање.
И даље смо под утицајем циклонске циркулације у Јадрану, па ће преовладавати промјењљиво
вријеме са повременом кишом, пљусковима и грмљавином. Киша се очекује током дана у
централном појасу и на истоку, касније и у осталим крајевима. Због нестабилне временске
ситуације систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана 18.07.2021.
године у временском периоду 14 - 23 часа.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 14.34 – 23.02 часова.

3. Радарско праћење: Од 14 часова радарским системима пратимо облачност у југоисточној
ваздушној струји, која даје краткотрајне пљускове на крајњем западу, а затим изразито јаке
процесе градоносних размјера нешто источније од Бијељине. Од 18 часова генеришу се облачне
ћелије унутар брањеног подручја, прво на истоку и централним дијеловима, а према ноћи се
премјешта ка западу. За кратко вријеме се развијају многи процеси, а на 5 (изнад Зворника,
Добоја, Градишке, Лакташа и западних обронака Козаре) који показују градоносни потенцијал
превентивно дејствујемо противградним ракетама. Након тога центар остаје у праћењу
облачности која прекрива већи дио територије и локално даје умјерену кишу или пљускове.

4. Дејство: У периоду 20.00 – 22.32 часова дејствовале су 22 противградне станице и
испаљено укупно 36 противградних ракета на територији локалних управа Градишка (4 станице,
7 ракета), Лакташи (7 станица, 16 ракета), Приједор (3 станице, 3 ракете), Коз. Дубица (1 станица,
1 ракета), Добој (3 станице, 5 ракета), Зворник (4 станице, 4 ракете).

5. Закључак: Трећи дан узастопно пратимо и дејствујемо на нестабилности које се развијају
усљед циркулације ђеновског циклона. Цијелодневно праћење уз правовремено дејствовање
противградним ракетама довело је до тога да смо на терену од стране стријелаца имали
пријављене само појаве јаких пљускова уз обилне падавине и грмљавину а појава града и штета
које би узрочио је спријечена.
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