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РПЦ Нова Топола, 17.06.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 17. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: Утицај плитке висинске долине која у сјеверозападној
висинској струји прелази сјевер Балкана на путу према истоку. До краја термина прогнозе
поново јачање гребена. Током дана претежно сунчано и веома топло, а поподне локално
могући краћи пљускови и грмљавина, углавном од централних крајева ка истоку. Због
нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је преведен у стање
приправности дана 17.06.2022. године у временском периоду 13 – 20 часова.
2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од FIC (Центар летних
информација) Бања Лука у временском периоду 14.06 – 17.31 часова. У
периоду од 14.21 – 14.48 часова постојала је забрана кориштења дијела траженог ваздушног
простора.
3. Радарско праћење: Од 13 часова радарсим системима пратимо слабе до умјерене
пљускове, који почињу да се генеришу сјеверно од Саве. У сјеверозападној струји прелазе
Саву и улазе у централни и источни дио брањене територије. Локални пљускови и грмљавине
иза 14 часова појачавају, те на процесе који задовољавају критеријуме за дејсвто превнтивно
испаљујемо ракете. У Посавини грмљавине угрожавју брањену териоторију у три наврата.Од
20 часова падавине се настављају у форми кише и пљускова локалног карактера.
4. Дејство: У периоду 14.15-17.09 часова дејствовале су 33 станице и испаљено укупно 66
противградних ракета на територији локалних управа Брчко Дистрикт (4 станице, 10 ракета),
Бијељина (3 станице, 5 ракета), Прњавор (2 станице, 5 ракета), Добој (2 станице, 3 ракете),
Лопаре (2 станице, 3 ракете), Градачац (2 станице, 4 ракете), Шамац (1 станица, 1 ракета),
Доњи Жабар (1 станица, 1 ракета), Пелагићево (2 станице, 3 ракете), Петрово (2 станице, 5
ракета), Угљевик (2 станице, 3 ракете), Станари (1 станица, 1 ракета), Челић (3 станице, 6
ракета), Сребреник (4 станице, 9 ракета), Лукавац (2 станице, 7 ракета).
5. Закључак: Нестабилности испраћене током дана, посљедица су проласка плитке
висинске долине и линије нестабилности у приземљу. На територији Градачца, Брчко
Дистрикта, Прњавора и Српца локално је јављена појава краткотрајног ситног града у пљуску.
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