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РПЦ Нова Топола, 16.05.2022. год.
ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА
ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 16. МАЈ 2022. ГОДИНЕ
1. Метеоролошка ситуација: На висини се задржава утицај гребена из западне
Европе уз прилив топлог ваздуха, уз таласање долине. У приземљу слабо
изражено поље повишеног притиска изнад већег дијела Европе. Претежно
сунчано и топлије вријеме уз малу дневну облачност. Током поподнева у брдскопланинским предјелима на југозападу развој облака уз могућу појаву
краткотрајних пљускова праћених грмљавином. Због нестабилне временске
ситуације систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана
16.05.2022. године у временском периоду 14.00 – 23.00 часова.
2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у временском периоду 15.28-22.40
часова.
3. Радарско праћење: Данашње праћење вршено је радарским системима на
подручју јужне и западне Крајине, гдје је било више развоја, углавном
стационарних. Током послијеподневних часова, на подручју Мркоњић Града
дошло је до развоја више јачих једноћелијских кумулонимбусних облака, који су
условили интензивније пљускове праћене грмљавином, те смо на њих дејстовали
са 6 противградних ракета. Нова ћелија, јавила се на подручју Новог Града и Крупе
на Уни, која није задовољавала критеријуме за дејствовање противградним
ракетама. Иза 20 часова, на потезу између Приједора, Оштре Луке и Бања Луке,
дошло је до интезивнијег развоја, на који смо дејствовали са 8 противградних
ракета, док се следећа нова јача ћелија јавила на Козари, на коју смо такође
дејствовали са 6 противградних ракета. Иза 23 часа, наступа стабилизација
временских услова на посматраном територију.
4. Дејство: У периоду 16.08 – 22.07 часова дејствовало је 14 противградних станица и
испаљено укупно 20 противградних ракета на територији локалних управа
Мркоњић Град ( 4 станице, 6 ракета ), Оштра Лука ( 1 станица, 2 ракете ), Бања
Лука ( 1 станица, 1 ракета), Приједор ( 4 станице, 5 ракета), Градишка (1 станица, 2
ракете) и Лакташи (3 станице, 4 ракете).
5. Закључак: Нестабилна временска ситуација која је данас захватила брањену
територију била је условљена таласањем висинске долине која се налазила на
подручју Алпа, те је условила више јачих изолованих једноћелијских развоја на
територији југа и запада Крајине. Због пораста нестабилности на тлу Мркоњићке
општине, Оштре Луке, Бања Луке, Приједора, Градишке и Лакташа радарским

системима осмортили смо више развоја кумулонимбусне облачности, који су
задовољавали критеријуме за дејстовање противградним ракетама на које смо
дјеловали са укупно 20 противградних ракета. У западном дијелу Републике
Српске су радили приземни генератори у периоду 15.55 – 18.00 часова. Од стране
стријелаца пријавени су само пљускови праћени грмљавином.
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