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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 10. МАЈ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини и даље циклон изнад југа Италије, Јадрана и нашег
региона који утиче на нестабилно вријеме, а потом се премјешта ка југу Грчке уз истовремено
јачање гребена са запада. Средином дана сунчано, топло и нестабилно уз јачи развој облака. Од
сјевера ка југу са пролазном кишом или пљусковима праћеним грмљавином, а локално су могуће
непогоде уз појачан ветар. Због нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је
преведен у стање приправности дана 10.05.2022. године у временском периоду
12.00 – 21.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 13.03 – 19.03 часова. Током дана нису постојале забране кориштења
ваздушног простора.

3. Радарско праћење: Од 12 часова радарским системима пратимо облачност која доноси
кишу и пљускове праћене грмљавином у Посавини од Пожешке котлине у Хрватској према Брчко
Дистрикту и Семберији. Касније се развијају грмљавине у Тузланском Кантону те уз Дрину. Према
вечери нестабилности угрожавају Кнежево, Мркоњић Град, Бања Луку Приједор и Козарску
Дубицу. На три најјача процеса, са задовољеним критеријумима градоопасности смо дејствовали
ракетама и смањили појаву града и суградице. Јачање ћелија прије максималне фазе је трајало
20 – 30 минута у просјеку. Конвекцију је стимулисала линија нестабилности у поподневним
часовима. Од 21 час долази до општег слабљења облачности и наступа стабилизација.

4. Дејство: У периоду 14.58 – 19.04 часова дејствовало је 19 противградних станица и
испаљено укупно 28 противградних ракета на територији локалних управа Бања Лука (3 станице,
5 ракета), Приједор (5 станица, 6 ракета), Бијељина (10 станица, 15 ракета),
Челић (1 станица, 2 ракете).

5. Закључак: Пљусковите падавине, које смо током дана испратили, инициране су
активношћу висинског циклона, чији се центар премјешта преко Јадрана, као и линије
нестабилности. На све градоносне процесе је дејствовано правовремено. Суградица у пљуску и
ситан град, пријављени су на подручју локалне самоуправе Сребреник и Бања Лука, али без
појаве штета. Остали процеси су давали кишу и пљускове уз сијевање и грмљавину.
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