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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 04. АВГУСТ 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини задржавање југозападног струјања, даљи пад
геопотенцијала и одсецање циклона у области Алпа, који ће се премјештати ка Јадрану. У
приземљу слабоградијентно циклонално поље притиска. У току јутра променљиво облачно
вријеме, нестабилно са пљусковима и грмљавином. Током дана и послијеподне мјестимично са
кишом, пљусковима и грмљавином, а постоје услови и за непогоде. Локално је могућа већа
количина падавина за кратко вријеме. Због нестабилне временске ситуације, систем
противградне заштите је преведен у пуну приправност дана 04.08.2020. године у временском
периоду 00.00 – 20.00 часова на брањеној територији.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 06.49 - 14.03 часова. Током дана су постојале повремене забране
кориштења ваздушног простора.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од поноћи радарским системима
пратимо многобројне пљускове са грмљавином у западном дијелу брањеног подручја, који
неколико пута настају и премјештају се истим путањама у југозпадној струји. Од 6 часова ујутру
интензитет конвекције видно јача, облаци достижу градоносне критеријуме, те интензивно
засијавамо 4 градоопасна процеса ( изнад Бања Луке, Лакташа, Српца, Прњавора ). Од ова
четири процеса, један се издваја и по интензитеу и дужини животног вијека. На њега скоро
цијели сат времена дејствујемо противградним ракетама на релацији од Бања Луке до Дервенте.
Након дејства, центар остаје у праћењу многобројних пљускова са грмљавином до ноћних часова.

4. Дејство: У периоду 07.01 - 13.43 часова дејствовала је 41 противградна станица и
испаљено укупно 111 противградних ракета на територији локалних управа Лакташи (11 станица,
29 ракета), Србац (6 станица, 18 ракета), Бања Лука (11 станица, 29 ракета), Прњавор (12 станица,
31 ракета) и Дервента (1 станица, 4 ракете).

5. Закључак: Прогнозе су указивале на виске вриједности параметара нестабилности, те
већу вјероватноћу за појаву екстремних догађаје изнад нашег подручја. На терену се то и
потврдило у западном дијелу брањеног подручја. Током цијеле ноћи и дана, непрекидно су
генерисани умјерени до градоносни процеси. Осим засијавања облака ракетама, кориштени су
приземни генератори у периоду 07 - 09 часова. Интензивно је кориштен и систем аутоматских
лансера. Карактеристика данашњих процеса је велика количина падавина у кратким временским
интервалима и врло интензивна електрична пражњења. Од стране стријелаца на терену осим
јаких пљускова, олујног невремена и грмљавине пријављена је појава суградице у пљуску на
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подручју Бања Луке, Лакташа, Дервенте, Прњавора, а на територији Српца појава краткотрајног
града у пљуску.
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