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ППЦ Нова Топола, 16.08.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 16. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини утицај циклона из области Румуније и
Украјине уз западно струјање и прилив топлијег ваздуха. У приземљу
слабоградијентно циклонално поље. Током дана претежно сунчано и топло уз
промјенљиву облачност, а од запада према истоку током поподнева могућ развој
облака уз рјеђу појаву краткотрајних пљускова праћених грмљавином. Могуће су и
локалне непогоде. Због нестабилне временске ситуације систем противградне
заштите је преведен у стање приправности дана 16.08.2022. 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 периоду од 15.48 – 19.23 часова .

3. Радарско праћење: Радарским и сателитским системима од 13 часова
посматрамо облачност која се из Хрватске преко Уне премјешта на крајње јужне
станице западног дијела РС, те условљава пљускове праћене грмљавином. Нешто
иза 15 часова грмљавине захватају Мркоњић Град, Шипово, Кнежево, Бања Луку,
Челинац, Лакташе, Станаре, Добој, Сребреник, Челић, Лопаре, Милиће, Братунац.
Јављају се развоји умјерене јачине, који такође дају пљускове уз електрична
пражњења. Око 16 часова два процеса су појачала па смо дјеловали
противградним ракетама превентивно. У наставку дана узлазна струја у
грмљавинском облаку није имала градоносне размјере (недовољно временско
трајање и недостатак водности у облаку). Краткотрајно су орографске препреке и
водене површине појачавале интензитет развоја.

4. Дејство: У периоду од 16.12 – 16.17 дејствовале су 4 противградне станице и
испаљено укупно 6 противградних ракета на територији локалних управа
Бања Лука ( 2 станице, 4 ракете) и Мркоњић Град ( 2 станице, 2 ракете).

5. Закључак: Зонално висинско струјање и слаби градијенти у приземном циклону
нису условили грмљавинске градоносне развоје.
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