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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 08. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: Висинска долина се премјешта даље ка сјеверу и
периферијом и даље захвата сјеверне предјеле Балкана, док са југозапада
постепено јача утицај гребена. У приземљу слабо изражен антициклон изнад већег
дијела Европе. Средином дана и током поподнева јачи развој облака од југозапада
ка централним и источним предјелима који доносе пљускове са грмљавином.
Касније поподне и увече пљускови ће се ширити ка сјеверу. Очекују се и локалне
непогоде уз јаче пљускове, јак ветар и појаву града понегде. Због нестабилне
временске ситуације систем противградне заштите је преведен у стање
приправности дана 08.08.2022. године у временском периоду 12.00 – 20.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у периоду од 17:03 - 19:14 .

3. Радарско праћење: Радарским и сателитским системима од 12 часова
посматрамо облачност која се из Србије преко Дрине премјешта на крајње јужне
станице, те условљава пљускове праћене грмљавином. Нешто иза 13 часова на југу
Херцеговине, јављају се развоји умјерене јачине, који такође дају пљускове уз
електрична пражњења. Око 15 часова, из правца централне Босне ка југу Крајине
дошло је до премјештања конвективне облачности која даје кишу или пљусак
праћен грмљавином, с тим што поменути развоји нису били појачаног интезитета
да би задовољавали методолошке услове за дејстовавање противградним
ракетама. Иза 17 часова из правца Србије преко Дрине на територији Семберије
ушла је интезивнија кумулонимбусна облачност, те услијед њеног потенцијалног
јачања, јер је претходно задовољавала критеријуме за кориштење противградних
ракета, дејствујемо са 12 ракета. Упоредо с поменутим процесом, на територији
Угљевика јавиле су се нове ћелије на које смо дејстовали.
У наставку вечери, дошло је до слабљења линије нестабилности, а од вечери њену
утицај је преузео топли фронт, дошло је до постепене стабилизације, јер топли
фронт ријетко даје град.

4. Дејство: У периоду од 17:48 – 18:46 дејствовало је 13 противградних станица и
испаљене укупно 22 противградне ракете на територији локалних управа
Бијељине ( 9 станица, 17 ракета), Угљевика ( 2 станице, 3 ракете), Лопара
( 1 станица, 1 ракета ) и Зворника ( 1 станица, 1 ракета ).
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5. Закључак: Током дана по висини дјелује задња страна долине и постепено наступа
предња страна гребена са запада. У зони конвергенције долази до грмљавинских
процеса појачаних локалним факторима ( орографија и локалне шумске и водене
површине ). У источној половини имамо кретање од сјевероистока према
југозападу, а у западном дијелу од југа према сјеверу. Фронтални поремећај је
био сјеверније од Хрватске и Србије.
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