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ППЦ Нова Топола, 05.07.2022. год.
ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 05. ЈУЛИ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини слаби утицај термобаричког гребена
уз премјештање плитке долине са запада, као дијела циклонске циркулације на
сјеверозападу Европе. У приземљу притисак око нормале. Ујутру на сjеверу и
западу пролазно наоблачење које носи повремену слабу кишу. У осталим
предјелима сунчано и врло топло. Од поднева на западу, а поподне и увече у
централном појасу, нестабилно уз честе пљускове са грмљавином, а могуће су и
локалне непогоде. Ови облачни системи ће се премјештати у југозападној струји
према сјеверу и истоку. На крајњем југу Херцеговине остаје сунчано. Због
нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је преведен у
стање приправности дана 05.07.2022. године у временском периоду од 04 - 19
часова.
2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од FIC
(Центар летних информација) Бања Лука у временском периоду 13.12 – 17.12
часова.
3. Радарско праћење: Од 04 до 06 часова ујутру радарским системима
пратимо јаке пљускове који се у западној струји премјештају сјеверније од Саве и
ти пљускове све време остају изван брањеног подручја. Од 09 чаова пратимо
умјерене пљускове око Бања Луке, а затим и нове развоје према истоку, а од 13
часова интензивно пратимо доста израженије конвективне развоје западније од
Сребренице. Први процес који достиже градоносне размјере и улази од запада на
територију Милића и Сребренице засијавамо реагенсом противградним ракетама.
Истовремено засијавамо и један од многобројних процеса изнад Шипова. Иза 16
часова, на дијелу терена од Српца и Дервенте до Модриче и Добоја,
противградним ракетама вршимо интензивно засијавање 6 градоопасних
конвективних процеса током једног часа. Након тога центар остаје у праћењу
ослабљене облачности преко Семберије и Дрине, те се од 19 часова временска
ситуација потпуно стабилизује.
4. Дејство: У периоду 14.32 – 17.54 часова дејствовале су 33 противградне
станице и испаљено укупно 114 противградних ракета на територији локалних
управа Србац (3 станице, 5 ракета), Прњавор (1 станица, 2 ракете), Дервента (9
станица, 28 ракета), Добој (6 станица, 24 ракете), Модрича (2 станице, 8 ракета),
Братунац (3 станице, 14 ракета), Брод (1 станица, 2 ракете), Сребреница (2
станице, 12 ракета), Станари (2 станице, 7 ракета), Милићи (3 станице, 10 ракета),
Шипово (1 станица, 2 ракете).
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5. Закључак: Данашње нестабилности су последица дестабилизације
атмосфере циклонском циркулацијом са сјеверозапада. Доста високе
вриједности свих параметара нестабилности, као и довољна влага присутна у
атмосфери, довели су до развоја многобројних и врло интензивних грмљавинских
процеса. У јутарњим часовима у западном дијелу Републике Српске су радили
приземни генератори у периоду 04 – 08 часова. Током поподневног дејста, упркос
великом градоносном потенцијалу облака, правовременим и интензивним
засијавањем истих реагенсим сребро-јодида, успјели смо да на терену појаву
града сведемо на минималне просторне и временске размјере. Од стране
стријелаца на терену пријављена је у јаким пљусковима појава суградице на
територији Шипова, Модриче и Бијељине, а краткотрајна појава града на
територији Сребренице, Дервенте и Добоја.
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