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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 08. ЈУЛИ 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини се термобарички гребен премјешта према истоку,
а изнад западног Балкана се успоставња југозапано струјање. У приземљу слабоградијентно поље
притска око нормале. Ујутру и током дана сунчано, веома топло и вруће уз даљи пораст дневне
температуре. Послијеподне у југозападној струји повећање облачности, те ће бити промјењљиво
облачно у западној половини земље, а у осталим предјелима са мање облака и ведро. Мала
могућност за ријетке локалне нестабилности у западном дијелу брањеног подручја. Због
нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је преведен у стање приправности
дана 08.07.2021. године у временском периоду 17 – 21 часова.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 16.51 - 20.37 часова.

3. Радарско праћење: Од 17 часова радарским системима пратимо облачност у југозападној
ваздушној струји, која прво изван, а затим и унутар брањеног подручја, даје грмљавинске процесе.
Први процес који пратимо прилази са запада територији Новога Града ( брзо слаби и нестаје), а
други је југозападно од Бања Луке. Једноћелијски развој временом се шири и прераста у
вишећелијски, тако да након извјесног времена прекрива већи дио бањалучке територије. Унутар
те облчаности, која се врло споро премјешта, доминирају једна или две конвективне ћелије, које
за кратко вријеме достижу и одржавају градоносне размјере. У току више од два сата вршено је
континуирано засијавање овога процеса са лансера који су били позиционо у могућности да
дејствују. Иза 21 часа долази до слабљења истог, те се ситуација стабилизује.

4. Дејство: У периоду 18.12 – 20.23 часова дејствовало је 9 противградних станица и
испаљена укупно 31 противградна ракета на територији локалних управа Бања Лука (6 станица,
26 ракета), Лакташи (2 станице, 3 ракете), Челинац (1 станица, 2 ракете).

5. Закључак: Већина прогноза током дана није давала већу могућност за појаву јачих
нестабилности изнад брањеног подручја. Изражено дневно загријавање атмосфере уз локалну
дестабилизацију атмосфере довели су до појаве јаких конвективних развоја на подручју Бања
Луке. Најјаче су били захваћени јужни дијелови територије. У западном дијелу Републике Српске
су превентивно радили и приземни генератори у периоду 18.30 - 19.30 часова. Од стране
стријелаца пријављена је појава краткотрајне суградице и ситнијег града у јаком пљуску у
јужном дијелу територије Бања Лука.
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