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РПЦ Нова Топола, 08.06.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 08. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини пад геопотенцијала и слабоградијентно циклонално
поље. У приземљу циклонска циркулација. Промјенљиво облачно и свјежије са кишом и
пљусковима са грмљавином у већини предјела. Јача кишна зона са пљусковима и грмљавином
премјештаће се ујутру ка истоку и југу, а на западу ће доћи до разведравања уз сунчане периоде.
Средином дана на југозападу поново почињу киша и пљускови са грмљавином који ће се током
поподнева премјештати ка истоку. Због нестабилне временске ситуације систем противградне
заштите је преведен у стање приправности дана 08.06.2022. године у временском периоду 00 –
20 часова.
2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од FIC (Центар летних
информација) Бања Лука у временском периоду 00.00 – 15.56 часова.
3. Радарско праћење: Данашње дејствовање и праћење састоји се из два дијела. Први дио,
од 2 часа иза пониоћи, се директно наставља на претходно дејство у источном дијелу полигона
и ту пратимо облачност која се формира проласком линије нестабилности у правцу запад –
исток. Око 2 часа, поменута облачност ушла је на брањену територију на Уни, те условила више
јаких развоја кумулонимбусних ћелија. На 5 облачних ћелија са израженим градоносним
потенцијалом, које су испуњавале методолошке критеријуме, превентивно дејствујемо
противградним ракетама. Дејства су вршена на територији локалних управа Градишка, Приједор,
Челинац, Бања Лука, Прњавор и Лакташи. Око 5 часова ујутру, поменута облачност постепено
слаби премјештајући се на исток, те око 9 часова напушта брањено подручје преласком преко
Дрине. Током другог дијела данашњих активности, од 10 часова, који се наставља на поменуто
дејство, пратимо новонастале грмљавинске процесе на подручју Крајине и њихово
премјештање и нове развоје на истоку до 17 часова. Унутар брањеног подручја процеси нису
достизали методолошке критеријуме градоопасности, а нешто јачи развоји су остајали јужније,
те није било дејства на њих. Након овога, центар остаје у праћењу ријетких, насумичних
пљускова на западу до 20 часова. Након тога ситуација се стабилизује.
4. Дејство: У периоду 02.59 – 04.24 часова дејствовало је 28 станица и испаљене укупно 63
противградне ракете на територији локалних управа Лакташи (6 станица, 15 ракета), Прњавор (9
станица, 14 ракета), Градишка (3 станице, 4 ракете), Бања Лука (4 станице, 8 ракета), Челинац (2
станице, 4 ракете) и Приједор (4 станице, 18 ракета).
5. Закључак: Нестабилности испраћене током цијелога дана су последица таласања линије
нестабилности преко нашег подручја испред хладног фронта који се приближава са
сјеверозапада. Већи дио данашњег дејства извршен је аутоматским системом лансера, гдје се
показала вишеструка корист приликом дозираног засијавања облачних ћелија сребро-јодидом,
како у брзини, тако и у несметаном дјеловању упркос олујном невремену, које је прешло преко
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већег дијела брањеног подручја. Пљусковите падавине током ноћи и јутра биле су праћене врло
интензивним сијевањем, грмљавином и олујним ударима вјетра, а од стране стријелаца на
терену пријављена је и појава града у олуји на подручју по једне противградне станице Бања
Луке и Лакташа.
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