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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 22. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: Циклон и пратећа фронтална зона премјештају се преко југа
Јадрана и захватају запад Балкана и наш регион. У склопу циклона јача југозападно струјање уз
прилив све топлијег ваздуха. У приземљу утицај хладног фронта и његово премјештање даље ка
истоку. Прије подне, облачно с кишом и пљусковима на југозападу. Средином дана, пљускови
праћени грмљавином у централном дијелу брањене територије. Касније током поподневних
часова, нестабилност захвата читав полигон. Због нестабилне временске ситуације, систем
противградне заштите је преведен у пуну приправност дана 22.04.2022. године у временском
периоду 12.00 – 21.00 часова на брањеној територији.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 12.22– 20.35 часова. Током дана су повремено постојале забране
кориштења ваздушног простора.

3. Радарско праћење: У периоду потенцијалне опасности од поднева радарским системима
пратимо кишне падавине, које се са југозападних и јужних дијелова брањене територије
премјештају даље на сјевер и исток, те постепено јачају у неколико наврата. Приближавањем,
прво линије нестабилности, а потом и фронта оклузије, дошло је до јачања пљусковитих
падавина праћених грмљавином у Крајини, централним крајевима, Посавини и Семберији у
периоду иза 12 часова. Праћено је више десетина конвективних процеса, а на 6 смо превентивно
дејствовали (изнад Оштре Луке, Приједора, Бања Луке, Градишке, Брода, Дервенте, Добоја,
Д. Жабара, Модриче, Прњавора, Српца), јер су исти испуњавали методолошке критеријуме.

4. Дејство: У периоду 15:56 – 20:22 часова дејствовало је 26 противградних станица и
испаљено укупно 45 противградних ракета на територији локалних управа Бања Лука (1 станица,
1 ракета), Градишка (4 станице, 9 ракета), Приједор (2 станице, 5 ракета), Оштра Лука (1 станица,
2 ракете), Прњавор (2 станице, 3 ракете), Модрича (3 станице, 4 ракете), Дервента (7 станица,
13 ракета), Добој (2 станице, 2 ракете), Доњи Жабар (1 станица, 2 ракете), Брод (2 станице,
3 ракете), Србац (1 станица, 1 ракета).
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5. Закључак: Нестабилности које смо испратили током дана посљедица су циклонске
циркулације, која се са Средоземља премјештала ка нашим крајевима, проласком прво линије
нестабилности, а потом и фронта оклузије. Услијед пораста енергије нестабилности на брањеној
територији, те појаве пљусковитих падавина праћених грмљавином, систем противградне
заштите превентивно је дејствовао противградним ракетама у циљу спречавања штета од појаве
града. У западном дијелу Републике Српске су радили приземни генератори у периоду 12:00 –
14:30 часова. Од стране стријелаца пријављена је појава краткотрајне суградице у пљуску на
територији Бања Луке, Дервенте, Брода, Добоја и Бијељине.
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