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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 13. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: Висински циклон јача изнад Јадрана и нашег региона и
до краја дана се постепено премјешта ка југу Балкана. У приземљу слабо изражено
поље сниженог притиска захвата већи дио јужне Европе и Балкана. Јутро претежно
облачно са повременом слабом кишом. Током дана свјежије и облачно вријеме са
кишом. Киша и пљускови са грмљавином ће јачати прво на југозападу, затим у
централним и источним предјелима гдје ће понегдје бити и јачих падавина.
Касније поподне и увече јачих пљускова ће бити и на сјеверу. Због нестабилне
временске ситуације систем противградне заштите је преведен у стање
приправности дана 13.08.2022. године у временском периоду 14 – 20 часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора није тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука.

3. Радарско праћење: Од 14 часова радарским и сателитским системима пратимо
облачност која се преко Динарида пребацује на јужне дијелове брањеног
полигона. Први развоји умјереног интензитета јављају се око југа Крајине, те
условљавају кишу или пљусак праћен грмљавином, те услијед недостатка енергије
није дошло до њиховог јачања, стога потребе за противградним ракетама није
било. Иза 17 часова на простору југа Подриња и на потезу од Градишке до
Прњавора, такође је дошло до више слабих и умјерених развоја, на које такође
није било потребе користити противградне ракете. Око 20 часова облачност се
услојава и ситуација се стабилизује.

4. Закључак: Данашње умјерене нестабилности су последица циклонске циркулације
изнад нашег подручја. Видно охлађена атмосфера у односу на претходне топле
дане и ниже вриједности параметара нестабилности су утицали да интензитети
ковнективних ћелија остају слаби до умјерени. Од стране стријелаца на терену
пријављене су само појаве кише, умјерених пљускова и слабије грмљавине.
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