
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, 26.07.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 26. ЈУЛИ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини премјештање осе гребена преко нашег
подручја даље ка истоку уз западно струјање, истовремено пад геопотенцијала
усљед приближавања плитке долине са сјеверозапада. У приземљу пад притиска
поподне и увече испред хладног фронта. Поподне и увече на сјеверу и западу уз
развој облака биће кише и повремених пљускова праћених грмљавином, могуће
су и локалне непогоде, средином дана и у централним и источним предјелима уз
пролазну кишу и пљускове. Због нестабилне временске ситуације систем
противградне заштите је преведен у стање приправности дана 26.07.2022. године
у временском периоду 11.00 – 19.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у времену од 14.02 до 16.03 часова.

3. Радарско праћење: Радарским системима од 11 часова пратимо облачност која се
пиближава Уни и Сави из Хрватске према западном дијелу брањене територије.
Поменута облачност, условљава пролазну грмљавину праћену кишом или
пљусковима уз повремене ударе вјетра. Иза 14 часова у централним дијеловима
БиХ ван брањене територије има грмљавина и пљускова, који захватају Шипово,
Оштру Луку, Мркоњић Град, Кнежево, а касније и остале дијелове брањене
територије од запада према истоку. Нестабилности се крећу према горњем
Подрињу и одлазе у Црну Гору. Због недостатка енергије нестабилности и влаге
поменути облачни системи нису јаки развоји унутар брањене територије, те није
било потребе за дејствовање противградним ракетама.

4. Закључак: Данашњна нестабилност условљена је проласком ослабљене линије
нестабилности и трансформацијом периферије хладног фронта, уз генерисање
слабог приземног ниског центра у зони Италије. Због дефицита енергије
нестабилности и влаге, поменути облачни систем не даје градоносне развоје и
незадовољава услове који су према методологији прописани. Није било потребе
за дејствовање противградним ракетама.
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