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РПЦ Нова Топола, 06.06.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 06. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини се одржава гребен са југозапада уз прилив
врло топлог ваздуха, али до краја дана утицај овог система постепено слаби. У
приземљу слабо изражено поље притиска око нормале уз тенденцију благог
опадања притиска током дana. Ујутру у већини предjела сунчано, на сjеверу и
сjеверозападу умjерено до претежно облачно. Током пријеподнева и средином
дана развој облака на истоку и у Семберији уз повремене пљускове са
грмљавином. На југу Херцеговине претежно сунчано. Због нестабилне временске
ситуације систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана
06.06.2022. године у временском периоду 05.00 – 14.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у временском периоду 05.06 – 12.56
часова.

3. Радарско праћење: Од 05 часова ујутру радарским системима пратимо пространу
градоносну облачност која у сјеверозападној струји прилази брањеном подручју
дуж границе од Градишке до Брода. Приласком Сави, јаки ковнективни процеси
које пратимо слабе, те унутар полигона дају само пљускове са грмљавином.
Премјештајући се ка југоистоку, посматрана облчаност краткотрајно слаби, али
растом температуре и интензитети процеса, у источном дијелу полигона јачају.
Испред 12 часова, преко јужног дијела Братуначке територије, из Србије улази
зрела, градоносна ћелија, те прелазећи преко Сребренице поново напушта
брањено подручје. На споменуту ћелију, са станица којима је била у домету,
дејствујемо противградним ракетама. Још неко вријеме пратимо локалне
пљускове који прелазе преко Семберије и после тога се ситуација стабилизује.

4. Дејство: У периоду од 11.54 – 12.02 часова дејствовале су 2 станице и испаљене укупно
4 противградне ракете на територији локалне управе Сребреница.

5. Закључак: Нестабилности испраћене током дана су наставак вишедневних
нестабилности код нас, а и ширег подручја. У западном дијелу Републике Српске
су превентивно радили приземни генератори у периоду 05 – 07 часова. На
најјужнијој станици општине Братунца, зрела градоносна ћелија која је ушла преко
Дрине из Србије, даје појаву града у пљуску. Дејствовањем противградним
ракетама градоносни потенцијал облака је смањен, те појава града сведена на
уско локално подручје.
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