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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 30. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: Слабо изражена висинска долина се одржава изнад
Балкана и нашег региона. У приземљу притисак постепено расте. Ујутру мало до
умјерено, а на истоку претежно облачно уз повремену кишу. Током дана на истоку
и југу се наставља промјенљииво вријеме уз повремену кишу и пљускове са
грмљавином. У осталим предјелима сунчаније уз малу до умјерену облачност и
мало топлије. Због нестабилне временске ситуације систем противградне заштите
је преведен у стање приправности дана 30.08.2022. године у временском периоду
14.00 – 19.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од FIC (Центар
летних информација) Бања Лука у периоду од 15.07 – 18.31 часова.

3. Радарско праћење: Oд 14 часова радарским и сателитским системима пратимо
слабије развоје на сјеверозападу брањене територије, који условаљавају пролазну
кишу или пљусак праћен грмљавином, те потребе за дејствовањем није било.
Испред 15 часова дошло је до премјештања кумулонимбусне облачности из
правца Црне Горе ка Херцеговини. Унутар те облачности краткотрајно јача једна
конвективна ћелија изнад Билеће и на њу превентивно дејствујемо
противградним ракетама. Одмах за њом јача процес сјеверно од Требиња и шири
се према Љубињу и Невесињу, те и њега у неколико доза засијавамо сребро-
јодидом. Убрзо након дејства, поменута облачност слаби и ситуација у Херцегови
се стабилизује. Око 18 часова интензивно пратимо једно ћелију на Сави, сјеверно
од Бијељине, која показује тренд јачања, али уласком у брањено подручје слаби.
Након тога ситуација се потпуно стабилизује.

4. Дејство: У периоду од 15.15 – 16.36 часова дејствовало је 8 противградних станица
и испаљено укупно 15 противградних ракета на територији локалних управа
Требиње (1 станица, 2 ракете), Љубиње (3 станице, 5 ракета), Билећа (2 станице, 3
ракете), Гацко (1 станица, 1 ракета) и Невесиње (1 станица, 4 ракете).

5. Закључак: Мања количина нестабилне ваздушне масе се током дана налазила на
подручју око Тузле и Подриња, те смо у тој регији пратили локално слабе до
умјерене пљускове. Ужа зона са нешто израженијом нестабилношћу налазила се
изнад и јужно од Херцеговине, те ту пратимо доста интензивније конвективне
развоје. Превентивним засијавањем облачности у том подручју аутоматским
системом лансера, вршена је контрола градоносног потенцијала облака и тиме
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могућност за појаву града, при данашњим метеоролошким параметрима, сведена
на минимум.
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