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ППЦ Нова Топола, 23.07.2021. год.
ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 23. ЈУЛИ 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини сјеверозападно струјање на задњој страни долине, у
приземљу слабоградијентно антициклонално поље. Током дана углавном сунчано уз малу дневну
облачност. Поподневни развој облака условиће пролазну кишу или пљускове током вечери од
сјеверозапада преко централних и сјеверних ка источним крајевима. Због нестабилне временске
ситуације систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана 23.07.2021.
године у временском периоду 20.00 – 22.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 20.17 – 21.38 часова. Током дана није постојала забрана кориштења
ваздушног простора.

3. Радарско праћење: Од 19 часова радарским системима пратимо облачност у
сјеверозападној ваздушној струји, која прво изван брањеног подручја у Хрватској, а иза 20 часова
у западним општинама брањене терироије даје пљускове и кишу. Прелази преко Козаре и
наставља према Бања Луци, Челинцу те излази из брањеног подручја даље на југоисток. Јужно од
града Бања Лука, једна ћелија облака достиже критерије за дејство и на њу дјелујемо
превентивно.

4. Дејство: У периоду 21.18 – 21.23 часова дејствовала је 1 ПГС и испаљено укупно 2
противградне ракете на територији локалних управа Бања Лука (1 станица, 2 ракете).

5. Закључак: Иза 19 часова процеси угрожавају брањену територију из правца Хрватске око
40 километара сјеверозападно од Костајнице и Јасеновца. Због развоја који су били праћени
пљусковима унутар брањене територије иза 20 часова, надзиремо микроклиматске зоне које
погодују јачању конвекције.
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