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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 20. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: Циклонска циркулација по свим висинама уз јужно
струјање. Умјерено до претежно облачно и свјежије уз повремену кишу и
пљускове са грмљавином. Због нестабилне временске ситуације систем
противградне заштите је преведен у стање приправности дана 20.08.2022. године
у временском периоду 01.00 – 22.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од FIC (Центар
летних информација) Бања Лука у периоду од 12.23 – 17.43 часова. Повремено су
постојале забране кориштења дијела ваздушног простора због безбједности
летења.

3. Радарско праћење: Радарским и сателитским системима од 01 часова
посматрамо облачност, која се из централног дијела БиХ креће према сјеверу и
прелази Саву те наставља у Хрватску. Од 5 до 6 часова нестабилно вријеме и
грмљавине од Озрена иду на сјевер и преко Саве одлазе у Хрватску. До 9 часова
грмљавине и пљускови заузимају Брчко Дистрикт и Семберију. Око 12 часова
потенцијално опасне грмљавине се генеришу на Козари и у Поткозарју, те касније
у Лијевче Пољу, на један процес дјелујемо ракетама. Касније на терену Лакташа,
Челинца и Прњавора јачају грмљавински процеси и на два превентивно дјелујемо
ракетама. Повремено јачи развоји угрожавају брањену територију према истоку
све до Дрине и изласка у Србију. Постепено слабљење грмљавина наступа иза 21
час.

4. Дејство: У периоду од 12.56 – 17.22 дејствовало је 12 противградних станица и
испаљена укупно 21 противградна ракета на територији локалних управа
Градишка (5 станица, 10 ракета), Лакташи (1 станица,2 ракете), Козарска Дубица
(1 станица,1 ракета), Прњавор (1 станица,1 ракета), Дервента (1 станица,2 ракете),
Челинац (3 станице, 5 ракета).
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5. Закључак: У склопу циклона су пролазно стимулисале конвекцију линије
нестабилности. Није било јако изражено смицање вјетра по висини, а то је битно
за јаке развоје. Исто тако није дошло до довољног дневног загријавања због
сунчаних интервала. Ово је погодовало да грмљавински процеси не буду изразито
градоносни. На западном дијелу брањене територије су радили приземни
генератори од 11 до 15 часова.
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