
ЈП „ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ а. д. Градишка
улица. Козарских бригада бб Градишка 78400, једночлано а.д. основни капитал: 1.323.844,00 КМ, у цјелости
уплаћен, Регистар: Окружни привредни суд Бања Лука-Рјешење број 057-0-Рег-17-000675. ЈИБ: 4401041350007
Жиро рачун: 555-007-00022893-60, Нова Банка а.д. Бања Лука. Контакт: тел. (+387) 51/ 813-167;
факс.51/ 825- 262; директор 051/825-260;web страница:www.pgprs-info.com e-mail:meteo@teol.net
Managment Sistem standard ISO 9001:2008 Certificate No 387350007620001

РПЦ Нова Топола, 09.06.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 09. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини јача долина која се премјешта са
сјеверозапада. До краја дана формирање циклона у области Јадрана и западног
Балкана. Средином дана биће нестабилно уз кишу и пљускове са грмљавином у
већини предјела, уз јаче пљускове и појаву града понегдје. Касније поподне,
увече и током ноћи облачно са кишом, на сјеверу уз обилније падавине. Због
нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је преведен у
стање приправности дана 09.06.2022. године у временском периоду 00 – 19
часова.
2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од FIC
(Центар летних информација) Бања Лука у временском периоду 09.01 – 16.19
часова.
3. Радарско праћење: Од поноћи радарским системима пратимо формирање
облачности изнад требињског брањеног подручја, која се премјешта у
сјеверозападној струји. Док сјеврни дио облачности слаби, јужно јача један
једноћелијски грмљавински процес. Крећући се дуж јужног граничног подручја
поменуте територије, достиже градоносне размјере, али не дејствујемо
противградним ракетама због забрањеног испаљивања ракета према државним
границама. Одласком те облачности даље на југоисток, ситуација се привремено
смирује. Од 8 часова ујутру, интензивно пратимо нову облачност која са запада
прелази преко истог брањеног подручја. Унутар простране падавинске масе,
повремено се извајају појединачне конвективне ћелије, те на једну, која
задовољава методолошке критеријуме, дејствујемо противградним рекетама.
Преласком те облачности центар даље прати пљускове у сјеверном дијелу
полигона. Током вишечасовног праћења, испратили смо више десетина засебних
процеса. На два процеса, која краткотрајно достижу граничне вриједности за
дејство, изнад Лукавца и Лакташа, превентивно дејствујемо противградним
ракетама. Иза 19 часова, већи дио полигона прекривен је падавинама умјереног
до слабог интензитеа, те се ситуација, везано за нестабилности, смирује.
4. Дејство: У периоду 09.45-15.35 часова дејствовало је 11 станица и
испаљено укупно 14 противградних ракета на територији локалних управа
Лакташи (4 станице, 5 ракета), Лукавац (4 станице, 6 ракета), Требиње (3 станице,
3 ракете).
5. Закључак: Током данашњег праћења и дејства, већина јачих процеса је
прошла јужно од брањеног подручја. Иако су параметри нестабилности
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атмосфере, били видно мањи него претходних дана, постојали су услови за
ријетке градоносне развоје. Превентивно се дејствовало на три потенцијлно
опасне ћелије, а у западном дијелу Републике Српске, у атмосферу је исијаван
сребро-јодид из приземних генератора у периоду 10.30 – 15.00 часова. Од стране
стријелаца на терену, пријављене су само појаве пљускова са умјереном
грмљавином.
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