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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 05. АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини зонално струјање уз таласање предње стране
долине. У приземљу поље притиска у благом паду, мало испод нормале. Рано ујутру и поподне
те, увече облачније на западу и сјеверу гдје ће мјестимично бити услова за пролазну кишу и
пљускове. Због нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је преведен у
стање приправности дана 05.08.2021. године у временском периоду 06.00 – 21.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 06.57 - 07.51, 11.44 - 12.40 и 15.21 - 15.27 часова. Током дана није постојала
забрана кориштења ваздушног простора.

3. Радарско праћење: Дестабилизацију атмосфере је изазвао пролаз хладног фронта са
запада у пријеподневним часовима. Од 5 часова радарским системима пратимо облачност у
југозападној ваздушној струји, која угрожава терен Приједора, Козарске Дубице, Челинца,
Бањалуке, Градишке, Лакташа, Српца, Прњавора, Дервенте, Требаве, Посавине и Подриња. Било
је доста грмљавинских процеса са пљусковима на које није требало дејствовати. Превентивно
смо дејствовали на 3 јаче ћелије са задовољеним методолошким критеријумима градоопасности
ради спречавања појаве града и штета које би проузрочио.

4. Дејство: У периоду 06.57-15.27 часова дејствовало је 30 ПГС и испаљено укупно
44 противградне ракете на територији локалних управа Србац (3 станице, 4 ракете), Бања Лука
( 1 станица, 2 ракете), Прњавор (6 станица, 7 ракета), Дервента (2 станице, 3 ракете), Лакташи
(7 станица, 13 ракета), Челинац (1 станица, 1 ракета), Сребреница (3 станице, 4 ракете), Братунац
(4 станице, 6 ракета), Брод (1 станица, 1 ракета), Зворник (1 станица, 1 ракета), Милићи
(1 станица, 2 ракете).

5. Закључак: Иза 06 часова процеси угрожавају брањену територију из правца југозапада,
касније се премјештају у правцу запад - исток. Због развоја који су били праћени пљусковима
облачне ћелије су повремено испуњавале критеријуме за превентивно дјеловање у просјеку 10 –
15 минута те је на њих дјеловано противградним ракетама. Са терена је пријављена јака киша са
олујним вјетром а суградица до кукуруза у пљуску, на терену Прњавора, Сребренице и до
љешника на терену Дервенте.
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