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РПЦ Нова Топола, 10.06.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 10. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: Циклон се одржава изнад Балкана и Јадрана и
утиче на нестабилно вријеме. До краја дана циклон се постепено премјешта ка
југу Балкана. Јутро облaчно уз слабу и повремену кишу. Поподне на истоку јачају
пљускови са грмљавином, а у региону Семберије, а затим и понегдjе на сјеверу и
у Крајини, се очекују јачи пљускови и локалне непогоде, обилније падавине и
могућу појаву града. Током поподнева на југу Херцеговине престанак падавина уз
постепено разведравање. Због нестабилне временске ситуације систем
противградне заштите је преведен у стање приправности дана 10.06.2022. године
у временском периоду 11 – 22 часа.
2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од FIC
(Центар летних информација) Бања Лука у временском периоду 11.30 – 21.38
часова. У периоду од 16.31 – 17.34 часова постојала је забрана кориштења
ваздушног простора на ширем подручју источног дијела полигона (од Модриче до
Бијељине), која је утицала на квалитет дејства.
3. Радарско праћење: Од 11 часова радарсим системима пратимо слабе до
умјерене пљускове који почињу да се генеришу источно од Дрине и полако у
сјевероисточној струји да се приближавају и улазе у Семберију. Од мноштва
испраћених конвективних процеса који су испраћени, на 4 најјача, која
задовољавају методолошке критеријуме, дејствујемо противградним ракетама и
то изнад подручја Јужног дијела Бијељине, Лопара, Угљевика, Брчко Дистрикта и
Челића. Између поменутих, по интензитету се издваја процес, који на граници
Брчко Дистрикт – Бијељина, улази преко Саве, јача, шири се и премјешта према
југозападу. Нешто мање од једног сата у континуитету га засијавамо сребро-
јодидом, те на тај начин успијевамо да контролишемо градоносни потенцијал
истог. Изласком посматране облачности на југ, ситуација се привремено смирује,
а од 20 часова, опет интензивно пратимо нове пљускове на подручју Брчко
Дистрикт – Добој. Од 22 часа падавине се услојавју и ситуација се стабилизује.
4. Дејство: У периоду 12.59-17.41 часова дејствовало је 12 станица и
испаљено укупно 55 противградних ракета на територији локалних управа Брчко
Дистрикт (4 станице, 23 ракете), Бијељина (1 станица, 2 ракете), Зворник (1
станица, 4 ракете), Угљевик (2 станице, 8 ракета), Лопаре (2 станице, 10 ракета),
Челић (2 станице, 8 ракета).
5. Закључак: Нестабилности испраћене током дана, узроковане циклонском
циркулацијом изнад Балкана, захватиле су само источни дио брањеног подручја.
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Нестабилна атмосфера са великим процентом водности довела је до врло
обилних конвективних падавина. Интензивним дјеловањем противградним
ракетама појава града у екстремним и дугим пљусковима сведена је на минимум.
Од стране стријелаца на терену имамо пријављену појаву краткотрајне суградице
у пљуску на подулчју локалних управа Бијељина, Лопаре, Угљевик, Брчко дистрикт,
Челић, Петрово, Сребреник.
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