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ППЦ Нова Топола, 22.08.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 22. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: И даље циклонска циркулација по свим висинама, уз
премјештање центра висинског циклона ка југу Балкана. Током дана претежно
облачно и хладније вријеме уз повремену кишу. На југу Херцеговине сунчаније и
топлије, а током дана развој облака уз могуће локалне пљускове са грмљавином.
Због нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је преведен у
стање приправности дана 22.08.2022. године у временском периоду 12.00 – 16.00
часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од FIC (Центар
летних информација) Бања Лука у периоду од 12.19 – 15.00 часова.

3. Радарско праћење: Радарским и сателитским системима од 12 часова пратимо
облачност која настаје око Требиња и премјешта се од југа ка сјеверу. Порастом
температуре, јачају и интензитети локалних пљускова. Иза 13 часова превентивно
противградним ракетама засијавамо једну конвективну ћелију сјеверно од
Требиња, која краткотрајно достиже методолошке критеријуме. Након тога,
грмљавинси развоји се премјештају сјеверније и ситуација унутар брањеног дијела
територије се стабилизује.

4. Дејство: У периоду од 13.06 – 13.07 дејствовале су 4 противградне станице и
испаљено укупно 7 противградних ракета на територији локалне управе Требиње.

5. Закључак: У склопу циклонске циркулације, грмљавински процеси се јављају
једино на крајњем југу брањеног подручја, тј око Требиња. Умјерене вриједности
параметара нестабилности као и умјерене дневне температуре представљали су
баријеру за јаче развоје конвекције, те се дејство одвијало само на један,
краткотрајно опасан процес.
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