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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 25. ЈУЛИ 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини утицај задње стране долине уједно и постепен
пораст геопотенцијала, у приземљу слабоградијентно антициклонално поље. Током дана и
послеподне уз развој дневне облачности мјестимично ће бити каткотрајних пљускова,
грмљавине, а могуће су и локалне непогоде. Због нестабилне временске ситуације систем
противградне заштите је преведен у стање приправности дана 25.07.2021. године у временском
периоду 15.00 – 20.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 16.28 – 19.20 часова. Током дана постојала је забрана кориштења
ваздушног простора.

3. Радарско праћење: Од 15 часова радарским системима пратимо облачност у
југозападној ваздушној струји, која прво изван брањеног подручја јужно од Бањалуке, угрожава
терен Бањалуке, Лакташа, Српца, Прњавора и касније Дервенте, Добоја, Озрена и Посавине, те
Брчко Дистрикта и Градачца. Превентивно смо дејствовали на 8 јачих ћелија, са методолошки
задовољеним критеријумима градоопасности, како би смо спријечили појаве крупнијег града. Од
појава је забиљежена само суградица у пљуску на терену Добоја и Прњавора.

4. Дејство: У периоду 17.18 – 19.00 часова дејствовало је 30 ПГС и испаљено укупно 35
противградних ракета на територији локалних управа Србац (8 станица, 13 ракета), Прњавор
(5 станица, 5 ракета), Дервента (1 станица, 1 ракета), Добој (4 станице, 4 ракете), Модрича
(4 станице, 4 ракете), Градачац (4 станице, 4 ракете), Шамац (1 станица, 1 ракета), Доњи Жабар
(1 станица, 1 ракета), Брчко Дистрикт (2 станице, 2 ракете).

5. Закључак: Иза 15 часова процеси угрожавају брањену територију из правца југозапада,
чије таласање је изазвала удаљена нестабилност у Словенији и Хрватској. Због развоја који су
били праћени пљусковима неколико ћелија је испуњавало критеријуме за превентивно
дјеловање и на исте је дјеловано противградним ракетама, чиме је спријечена појава крупнијег
града те штете на брањеном подручју. Повремено је мали недостатак влаге дао умјерене
грмљавинске процесе праћене пљусковима.
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