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ППЦ Нова Топола, 30.06.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 30. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини утицај гребена уз прилив врло топлог
ваздуха са сјевера Африке. У приземљу слабо изражено поље притиска око
нормале. Током поподнева на истоку нестабилно уз краткотрајне пљускове са
грмљавином. Због нестабилне временске ситуације систем противградне заштите
је преведен у стање приправности дана 30.06.2022. године у временском периоду
од 15 - 21 час.
2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од FIC
(Центар летних информација) Бања Лука у временском периоду 16.48 – 20.25
часова.
3. Радарско праћење: Од 15 часова радарсим системима пратимо слабе до
умјерене пљускове који почињу да се генеришу јужно и западно од Дрине. Иза 16
часова прилазе грмљавине ближе станица у Сребреници да би касније настао
процес у средини Сребренице и појачао. Дејствовали смо ракетама превентивно
на три најјача процеса који су задовољавали критеријуме градоопасности.
Орографске препреке и ријека Дрина су подржавали јачање постојећих
грмљавина до нивоа градоопасних. Генерално су се грмљавине кретале од шире
зоне Романије, Дрином према Семберији. Иза 21 час јачина конвекције попушта
и прелази у пљускове и кишу.
4. Дејство: У периоду 16.55 - 20.04 часова дејствовало је 17 противградних
станица и испаљена укупно 41 противградна ракета на територији локалних
управа Сребреница (4 станице, 9 ракета), Братунац (3 станице, 4 ракете),
Угљевик (1 станица, 2 ракете), Зворник (1 станица, 2 ракете),
Бијељина (8 станица, 24 ракете).
5. Закључак: Нестабилности испраћене током дана, биле су локалног
карактера у нестабилној ваздушној маси. Микро услови везано за орографију и
водене те шумске површине појачавали су јачину грмљавинских облака. На све
процесе са задовољеним критеријумима градоопасности је дејствовано
правовремено, чиме су исти контролисани и чиме су спријечене појаве јачег
града и евентуалне штете од истог. Краткотрајан град у пљуску јавиле су двије
станице у Бијељини али без штете.
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