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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 11. ЈУЛИ 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: Током дана па све до увече промјенљиво уз јачи развој облака
нестабилности условиће пљускове са грмљавином углавном од централних предјела ка истоку и
југоистоку, али и од југозападних предјела ка сјеверу, могуће су локалне непогоде праћене јачим
вјетром у зони падавина. Због нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је
преведен у стање приправности дана 11.07.2021. године у временском периоду
11.00 – 22.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 14.28 – 18.56 часова. Током дана је постојала забрана кориштења
ваздушног простора.

3. Радарско праћење: Од 11 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 југозапада територији Бања Луке и
Приједора, а нови се ствара на јужним обронцима Козаре. Овај процес садржи неколико
градоносних ћелија и угрожава територију Приједора, Бања Луке и Градишке. Нови грмљавински
процеси из правца југозапада угрожавају територију Козарске Дубице. Иза 15 часова на западу у
зони Козаре јача процес који достиже градоносни потенцијал, те на њега дјелујемо ракетама.
Касније дјелујемо и на процес који угрожава терен Козарске Дубице.

4. Дејство: У периоду 15.13 – 17.22 часова дејствовале су 32 противградне станице и
испаљено укупно 56 противградних ракета на територији локалних управа
Градишка (4 станице, 7 ракета), Козарска Дубица (8 станица, 14 ракета), Приједор (6 станица,
9 ракета), Бања Лука (14 станица, 26 ракета).

5. Закључак: Данашњи процеси су генерисани јужније од брањене територије. Иза 15
часова угрожавају брањену територију у западном дијелу Републике Српске. Процеси јачају у
просјеку 30 минута прије дисипације. Пријављена је суградица у пљуску у Бања Луци. У западном
дијелу Републике Српске радили су приземни генератори од 14.10 – 18.00 часова.
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