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ППЦ Нова Топола, 27.08.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 27. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: Слаби утицај висинског циклона који се премјешта
даље према сјевероистоку, а изнад нашег подручја пораст геопотенцијала, али уз
задржавање нестабилне ваздушне масе. У приземљу и даље слабоградијентно
циклонално поље притиска. Током дана топло и сунчано вријеме уз дневни развој
облака. Послијеподне нестабилно уз повремене локалне пљускове са грмљавином,
прво у западним, а потом и у осталим предјелима. Могуће су и локалне непогоде.
Због нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је преведен у
стање приправности дана 27.08.2022. године у временском периоду 13.00 – 19.00
часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од FIC (Центар
летних информација) Бања Лука у периоду од 13.12 – 17.13 часова.

3. Радарско праћење: Од 13 часова радарским и сателитским системима пратимо
више локалних развоја јужно и западно од подручја Мркоњић Града. Временом ти
развоји јачају, полако се премјештају према сјеверу, а долази и до формирања
нових облачних ћелија унутар брањене територије. На три најјача процеса (изнад
Мркоњић Града, Кнежева и Челица), која интензитетима достижу методолошке
критеријуме, дејствујемо противградним ракетама. Усљед дејства, долази до
слабљења поменуте облачности, а од 16 часова стварају се два нова процеса
јужно од Градишке. За кратко вријеме достижу градоопасне размјере, те и на њих
превентивно дејствујемо противградним ракетама. Након тога, сва посматрана
облачност слаби, а центар још неко вријеме остаје у праћењу јаких грмљавинских
процеса далеко изван брањеног подручја.

4. Дејство: У периоду од 13.42 – 16.46 дејствовало је 14 противградних станица и
испаљено укупно 34 противградне ракете на територији локалних управа
Градишка (8 станица, 23 ракете), Челинац (2 станице, 4 ракете), Мркоњић Град (2
станице, 3 ракете) и Кнежево (2 станице, 4 ракете).

5. Закључак: У склопу циклонске циркулације, проласка линије нестабилности, као и
пораста расположиве конвективне енергије, дошло је до јављања више умјерено
до јаких конвективних развоја, који су условили грмљавинске процесе. Услијед
јачања конвекције унутар брањеног подручја, на ћелије које су задовољавале
критеријуме за дејство, вршено је засијавање сребро-јодидом. Једна станица на
простору локалне управе Кнежево пријавила је појаву ријетке суградице у пљуску.
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