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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 28. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: Центар циклона из Украјине се премjешта ка југозападу
Русије, изнад нашег подручја мањи пораст геопотенцијала. У приземљу и даље
слабоградијентно циклонално поље. Током дана промјенљиво облачно и топло и
мало свежије вријеме него у суботу. Послијеподне нестабилно уз повремене пљускове са
грмљавином од југозапада према централним и источним крајевима, а могуће су и
локалне непогоде. Због нестабилне временске ситуације систем противградне
заштите је преведен у стање приправности дана 28.08.2022. године у временском
периоду 12.00 – 24.00 часа.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од FIC (Центар
летних информација) Бања Лука у периоду од 14.24 – 20.09 часова. У периоду 14.39
– 15.04 часова постојала је забрана кориштења дијела ваздушног простора изнад
Требиња, која је имала утицаја на ток данашњег дејства.

3. Радарско праћење: Од 12 часова радарским и сателитским системима пратимо
облачност која даје умјерене пљускове јужније и сјеверно од брањене територије
Требиња. У неколико наврата долази до дисипације и поновног развоја конвекције
на том подручју. Иза 14 часова једна ковнективна ћелија краткотрајно јача у
задњем дијелу облачности која напушта према сјеверозападу то брањено
подручје, те није било могуће дејствовати противградним ракетама. Од 17 часова
пратимо јаку конвекцију на два фронта: градоносна облачност у Србији мањим
дијелом прелази преко јужног дијела подручја Сребренице, а други дио праћења
се односи на грмљавинске процесе који прелазе преко Мркоњић Града, Шипова и
Кнежева. Један грмљавински развој од југа Бања Луке достиже методолошке
критеријуме, те на њега превентивно дејствујемо противградним ракетама. У
склопу те облачности која се премјешта ка сјеверу и дјелом према истоку, на
излазу из територије Кнежева према Борји, јача једна ћелија на коју није постојала
могућнос да се дејствује. Поменута облачност слабећи стиже до Станара, а затим
долази до десетине нових развоја у источном дијелу полигона. До поноћи
поменута облачност слаби, прелази преко Дрине у Србију и ситуација се
стабилизује.

4. Дејство: У периоду од 17.54 – 18.09 часова дејствовале су 3 противградне станице
и испаљено укупно 8 противградних ракета на територији локалне управе Бања
Лука.
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5. Закључак: У склопу циклонске циркулације, изнад нашег подручја данима се
задржава нестабилна ваздушна маса. Таласање слабије линије нестабилности
преко западног дијела Балкана узроковало је појаву конвективне облачности на
крајњим позицијама брањеног подручја ( југозапад – Крајина, југ – Требиње, исток
– Сребреница), а током ноћи и подручје од Српца до Бијељине. Поред мање
вриједности потенцијлне енергије нестабилности у ваздуху у односу на претходне
дане, испраћен је видно већи прој грмљавинских процеса у односу на тај период.
Од стране стријелаца на терену, осим пљускова и грмљавине, пријављена је појава
суградице у пљуску на подручју Кнежева.
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