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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

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

1. Метеоролошка ситуација: На висини западно и сјеверозападно струјање уз адвекцију
мало хладнијег ваздуха. У приземљу периферија циклона са сјевероистока.
Ујутру ведро уз малу облачност и свјежије, на југу сунчано. Током дана сунчано вријеме, послије
подне и увече повећање облачности на сјеверу уз пролазну кишу и пљускове са грмљавином.
Због нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је преведен у стање
приправности дана 18.05.2021. године у временском периоду 14.00 – 19.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 14.09 – 17.26 часова. Током дана није постојала забрана кориштења
ваздушног простора.

3. Радарско праћење: Од 14 часова радарским системима интензивно пратимо облачност
која са запада прилази територији Бања Луке и даје умјерене пљускове. Убрзо та облачност слаби,
а од 16 часова пратимо нову са сјеверозапада, која јача према истоку, те изнад Козаре достиже
потенцијално градоносне размјере. На једну конвективну ћелију изнад Приједора превентивно
дејствујемо противградним ракетама. Крајем дана облачност слаби и ситуација се у потпуности
стабилизује.

4. Дејство: У периоду 16.34 – 16.37 часова дејствовале су 3 противградне станице и
испаљене укупно 3 противградне ракете на територији локалне управа Приједор.

5. Закључак: Нестабилности испраћене током су последица умјереног загријавања влажног
ваздуха уз врло изражено смицање вјетра по висини. У западном дијелу Републике Српске
радили су приземни генератори у периоду 14.00 – 16.00 часова. Од стране стријелаца на терену
пријављене су само појаве јаког пљуска са грмљавином.
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