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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 12. МАЈ 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини адвекција мало хладнијег ваздуха уз западно -
југозападно струјање на периферији циклонске циркулације, уз пад геопотенцијала. У приземљу
утицај хладног фронта и његово премјештање даље ка истоку.
Ујутру промјенљиво до претежно облачно, мјестимично уз кишу. Током дана променљиво и
нестабилно, уз смјену периода кише и сунчаних интервала уз услове за локалне пљускове са
грмљавином. Дневна температура нижа него претходног дана. Због нестабилне временске
ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну приправност дана 12.05.2021. 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 13.25 – 18.30 часова. Током дана нису постојале забране кориштења
ваздушног простора.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од поноћи радарским системима
пратимо простране кишне падавине у западном дијелу брањеног подручја, које до јутарњих
часова у неколико наврата појачавају интензитет. Након мирног јутра, од подневних часова
интензивно пратимо облчаност на крајњем истоку, која на излазу преко Дрине даје јаке
пљускове, а од 13 часова и многобројне пљускове у западном и централном дијелу полигона.
Током дана испраћено је више десетина конвективних процеса, а на 6 (изнад Приједора, Бања
Луке, Челинца, Лакташа, Градишке) потенцијално опасних, који су испуњавали методолошке
критеријуме, дејствујемо противградним ракетама.

4. Дејство: У периоду 13.55 – 17.54 часова дејствовало је 30 противградних станица и
испаљено укупно 43 противградних ракета на територији локалних управа Бања Лука (5 станица,
6 ракета), Градишка (4 станице, 4 ракете), Приједор (6 станица, 8 ракета), Лакташи (6 станица, 12
ракета), Прњавор (6 станица, 7 ракета),Челинац (2 станице, 4 ракете), Козарска Дубица (1 станица,
2 ракете).

5. Закључак: Нестабилности које смо испратили током дана посљедица су циклонске
циркулације и таласања хладног фронта преко нашег подручја. Охлађена атмосфера и изражено
смицање вјетра по висини условили су да процеси умјереног интензитета дају појаву суградице у
пљуску. У западном дијелу Републике Српске су радили приземни генератори у периоду 14.30 –
16.00 часова. Од стране стријелаца пријављена је појава краткотрајне суградице у пљуску на
територији Бања Луке, Дервенте, Прњавора и Градишке.
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