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ППЦ Нова Топола, 23.08.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 23. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: Одржава се утицај висинског циклона изнад Балкана и
нашег региона, а у приземљу се центар циклона премјешта ка југу Балкана, док
код нас притисак постепено расте. Ујутру промјенљиво облачно уз краће сунчане
периоде и повремену слабу кишу. У Херцеговини сунчано и топлије, а од средине
дана развој облака који доносе пљускове са грмљавином. Пљускови ће се ширити
од југа према централним и источним предјелима, а понегдје су могуће и локалне
непогоде. Касније поподне и увече повремена киша и пљускова су могући и на
сјеверу. Због нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је
преведен у стање приправности дана 23.08.2022. године у временском периоду
12.00 – 17.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од FIC (Центар
летних информација) Бања Лука у периоду од 11.47 - 16.33 часова. Током дана
постојале су забране кориштења ваздушног простора ради сигурности ваздушног
саобраћаја.

3. Радарско праћење: Радарским и сателитским системима од 11 часова пратимо
облачност која настаје јужно од брањеног дијела територије око Требиња и
премјешта се од југа према сјеверу. Слично као претходног дана, облачност се
ствара у приобалним крајевима, а премјештајући се сјеверније, долази до
стварања и јачања грмљавинских процеса. На два најјача процеса, иза 12 часова и
око 16 часова, који показују тренд јачања и краткотрајно достижу градоопасне
размјере, превентивно дејствујемо противградним ракетама. Од 17 часова долази
до општег слабљења облачности и ситуација се стабилизује.

4. Дејство: У периоду од 12.31 - 16.10 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. Врло слична ситуација јучерашњој се
огледа у стабилној ситуацији на сјеверу и умјерено високим вриједностима
параметара нестабилности на крајњем југу Херцеговине. Камерама на
аутоматским лансерима су забиљежене само појаве пљускова и сијевања.
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