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РПЦ Нова Топола, 06.08.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 06. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини се одржава утицај гребена уз прилив врло
топлог ваздуха са југозапада. У приземљу слабо изражено поље притиска око
нормале, а увече и током ноћи из централне Европе ће се премјештати фронт који
ће захватити сјеверне предјеле Балкана. Током дана претежно сунчано и вруће.
Касније поподне и увече на сјеверу и западу постепено наоблачење, које увече и
током ноћи може дати слабу кишу само понегдје. Због нестабилне временске
ситуације систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана
06.08.2022. године у временском периоду 14.00 – 20.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у временском периоду од 15.30 до
18.55 часова.

3. Радарско праћење: Радарским и сателитским системима од 14 часова вршимо
праћење локалних развоја конвективне облачности на подручју Српца и Градишке.
Јачањем кумулонимбусне облачности на подручју Градишке, која је испуњавала
критеријуме за дејствовање, на један процес су испаљене 4 ракете. Иза 18 часова,
на простору Прњавора јавља се нови процес који је споропокретни, те је на исти
превентивно испаљено 7 противградних ракета. Око 20 часова наступа
стабилизација.

4. Дејство: У периоду од 16:42 – 18:24 дејстовало је 8 противградних станица и
испаљено је укупно 11 противградних ракета на територији локалних управа
Градишка ( 4 станице, 4 ракете) и Прњавор ( 4 станице, 7 ракета).

5. Закључак: У данашњем случају није било довољно потенцијално опасне воде у
облацима да дође до појаве града на тлу. Фронтални поремећај је главнину влаге
повукао сјеверније од Саве. Генератори су радили на западном дијелу брањене
територије у периоду од 14:00 – 16:30 часова.
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