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РПЦ Нова Топола, 17.05.2022. год.
ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА
ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 17. МАЈ 2022. ГОДИНЕ
1. Метеоролошка ситуација: На висини се задржава утицај гребена из западне
Европе. У приземљу у централној Европи јача фронтални систем који се до краја
дана премјешта преко сјевера Балкана. Јутро топло, на сјеверу умјерено облачно,
у осталим предјелима претежно ведро. Од средине дана и током поподнева
нестабилно вријеме уз повремену кишу и пљускове са грљавином. Пљускови ће
бити чешћи у Крајини и у сарајевско-романиској регији гдје ће бити и услова за
jaче развоје. Због нестабилне временске ситуације систем противградне заштите
је преведен у стање приправности дана 17.05.2022. године у временском периоду
11 – 21 часова.
2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у временском периоду 11.50 – 20.42
часова. Током дана постојало је неколико забрана кориштења ваздушног простора
од којих се издвајају забране изнад подручја Б. Лука - Челинац (13.54 – 14.08) и
изнад Новог Града (19.30 – 20.24).
3. Радарско праћење: Од 12 радарским системима пратимо већински једноћелијске
конвективне процесе, а у другом дијелу дана и вишећелијске. Први јачи развоји
јављају се иза 13 часова на подручју Посавине око Брода, а затим изнад Милића.
Следећи јачи развој јавио се око Лакташа, гдје се кретао у сјеверозападној струји
према Челинцу. Касније, током подневних часова, јављају се нове јаче ћелије у
Градачцу, те поново око Милића, Сребренице, Братунца и Зворника и Бијељине.
На 8 најјачих, потенцијално опасних процеса, дејствовали смо противградним
ракетама. Од 19 часова пратимо и прелазак нове линије пљускова од Саве на југ,
дуж већег дијела брањеног подручја. Интезитети су били слаби до умјерени, те се
завршило само праћењем. Од 21 часа ситуација се потпуно стабилизује.
4. Дејство: У периоду 13:28 – 17:53 часова дејствовало је 28 противградних станица и
испаљено укупно 60 противградних ракета на територији локалних управа
Лакташи (2 станице, 5 ракета), Челинац (3 станице, 5 ракета), Модрича (3 станице,
7 ракета), Шамац (1 станица, 3 ракете), Дервента (1 станица, 2 ракете), Градачац (3
станице, 6 ракета), Бијељина (5 станица, 8 ракета), Зворник (5 станица, 9 ракета),
Братунац (2 станице, 8 ракета), Сребреница (1 станица, 3 ракете), Милићи (2
станице, 4 ракете).
5. Закључак: Нестабилна временска ситуација која је данас захватила брањену
територију узрокована је таласањем висинске долине која се налазила на

подручју Алпа, а у приземљу линије нестабилности. Због пораста нестабилности,
радарским системима осмортили смо више десетина развоја кумулонимбусне
облачности, а 8 процеса, који су задовољавали методолошке критеријуме за
дејстовање, засијавали смо сребро-јодидом. Од стране стријелаца на терену,
осим пљускова са грмљавином, пријавена је појава суградице у пљуску на
територији Брода, Модриче, Милића и Сребренице.
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