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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 02. МАЈ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: Висински циклон и хладнији ваздух одржавају се изнад Балкана и
југоистока Европе. Висински циклон се до краја дана премjешта даље ка истоку и његов утицај на
вријеме постепено слаби. У приземљу притисак у благом порасту. Ујутру облачно и претежно
суво уз слабу кишу само понегдје. Пријеподне падавине постепено јачају на југу и истоку и током
дана захватају већину предјела, осим крајњег сјевера. На југу, југоистоку и понегдје у Крајини уз
јаче пљускове. Због нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је преведен у
стање приправности дана 02.05.2022. године у временском периоду
11.00 – 20.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 14.38 – 19.08 часова. Током дана нису постојале повремене забране
кориштења ваздушног простора.

3. Радарско праћење: Од 12 часова радарским системима пратимо облачност која доноси
кишу и пљускове праћене грмљавином у централној Босни, која се даље премјешта ка југу
Станара и Крајине. У наставку праћења, поменута облачност постепено дисипира. Послије током
поподневних часова, пратимо облачност која се јавља сјеверније у Хрватској (око Псуња), у
источној струји се даље премјешта западније, те пролазно тангира крајњи сјеверозапад брањене
територије (око Јасеновца). С временом поменута облачност премјешта се западније у Хрватску.
Прије вечери нови процес јача на терену Лакташа и преко западног дијела локалне управе
Бањалука одлази у правцу Мањаче. Превентивно дјелујемо са 5 противградних ракета. Од 20
часова долази до општег слабљења облачности и наступа стабилизација.

4. Дејство: У периоду 17.58 – 18.09 часова дејствовале су 3 противградне станице са 5
противградних ракета на територији Бање Луке (3 станице, 5 ракета).

5. Закључак: Пљусковите падавине, које смо током дана испратили, инициране су
активношћу висинског циклона, чији се центар премјешта преко наших крајева, као и призменог
циклона чији се центар налази изнад Јадрана. Краткотрајна ситна суградица у пљуску,
регистрована је на подручју Кнежева и Бања Луке. Остали процеси су давали кишу и пљускове уз
сијевање и грмљавину.
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