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РПЦ Нова Топола, 02.06.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 02. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини постепено јача утицај гребена са југозапада
уз прилив топлијег ваздуха. У приземљу слабо изражено поље повишеног
притиска. Први дио дана претежно сунчано и топло. Средином дана и током
поподнева развој облака уз ређу појаву пљускова на истоку и понегдје у вишим
предјелима на западу. Увече и током ноћи на сјеверу пролазна облачност која ће
донети пљускове са грмљавином. У региону око ријеке Саве биће услова за јаче
пљускове са грмљавином уз могуће и локалне непогоде. Због нестабилне
временске ситуације систем противградне заштите је преведен у стање
приправности дана 03.06.2022. године у временском периоду 22.00 – 02.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у временском периоду 23.18 – 02.01
часова.

3. Радарско праћење: Од 22 часа радарским системима пратимо пространу
градоносну облачност која од Загреба и Карловца, у сјеверозападној струји,
прилази брањеном подручју. Прије поноћи тај конвективни процес улази у
брањено подручје дуж Уне, од Новога Града до Саве, истовремено наилазећи на
скоро 40 килиметара дужине брањеног подручја. Врло интензивно и
континуирано засијавамо сребро-јодидом цијели процес. После неког времена, по
интензитету издваја се у јужном дијелу једна ћелија, која прелази преко Козаре,
дијела Бања Луке и Лакташа те Челинца. Сјеверни дио цијелокупног процеса је
ослабио, и наставио премјештање према истоку, а на јужну ћелију настављамо
константно дејствовање противградним ракетама пуних сат времена до њеног
изласка из брањеног подручја. Након дејства, центар остаје у праћењу
цијелокупне облачности до 5 часова ујутру, када облачност, константно дајући
пљускове и грмљавину, напушта брањено подручје, прелазећи преко Дрине у
Србију.

4. Дејство: У периоду од 23.34 – 01.23 часова дејствовале су 34 станице и испаљено је
укупно 97 противградних ракета на територији локалних управа Градишка (5
станица, 10 ракета), Лакташи (8 станица, 18 ракета), Коз. Дубица (7 станица, 27
ракета), Приједор (5 станица, 16 ракета), Бања Лука (5 станица, 16 ракета),
Костајница (1 станица, 2 ракете), Нови Град (3 станице, 8 ракета).

5. Закључак: Нестабилности током ноћи су продужетак изразито нестабилних
временских прилика у протеклих 10 дана. Један уски шпиц хладног фронта се од
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Алпа спустио до наших крајева и дуж цијлог пута узроковао екстремно јаку
нестабилност, па тако и на нашем брањеном подручју преко кога је прешао. Радом
приземних генератора у западном дијелу Републике Српске у периоду 22 – 01
часова, те контстантним и интензивним дејствовањем противградним ракетама на
споменути процес који је прешаао преко брањене територије, успијели смо да
сведемо падање леда на најмању могућу мјеру. Од стране стријелаца, осим
пљускова са олујним вјетром краткоткотрајна и ријетка суградица у пљуску је
пријављена на подручју Градишке, Лакташа, а једна станица на сјеверу територије
Бања Лука пријавила је краткотрајну појаву града у пљуску.
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