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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 17. АВГУСТ 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини мањи пораст геопотенцијала уз адвекцију топлијег
ваздуха, а у приземљу мањи пораст притиска. Ујутру претежно ведро уз малу облачност, понегдје
са маглом. Током дана сунчано и спарно, уз развој облака нестабилности и могућност за кишу и
пљускове, углавном у централним и планинским крајевима. Због нестабилне временске
ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну приправност дана 17.08.2020. године
у временском периоду 14.00 – 24.00 часова на брањеној територији.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 14.47 - 00.43 часова. Током дана нису постојале забране кориштења
ваздушног простора.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од 14 часова радарским
системима пратимо пљускове западно од Новог Града, изнад Козаре, јужно од Бања Луке и
сјеверно од Саве. Сви наведени процеси су споропокретни, са тенденцијом благог премјештања
ка истоку и сјевероистоку. Пљускови са југа бањалучке територије се групишу, једна ћелија
достиже критеријуме за дејство те је засијавамо противградним ракетама са најјужнијих станица,
којима је била у домету. Након тога центар остаје у праћењу пљускова са грмљавином. Током
ноћи пратимо други талас нестабилности који са запад прелази преко брањеног подручја, а на
два градоопасна процеса изнад Градишке и Српца дејствујемо ракетама.

4. Дејство: У периоду 16.24 - 00.07 часова дејствовало је 11 противградних станица и
испаљено укупно 25 противградних ракета на територији локалних управа Бања Лука (5 станица,
13 ракета), Градишка (3 станице, 7 ракета) и Србац (3 станице, 5 ракета).

5. Закључак: Данашње нестабилности су током дана, као што је и прогнозирано, захватиле
брдска подручја, а током ноћи већи дио брањеног подручја. Све потенцијално опасне облачне
ћелије су радарски испраћене, а на три градоопасана процеса превентивно је дејствовано.
Приземни генератори су радили у западном дијеллу Републике Српске у периоду 14 - 17 часова.
Од стране стријелаца на терену, током дана, пријављена је појава ријетке суградице у пљуску на
крајњем југу брањеног подручја Бања Луке, а током ноћи и Градишке.
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