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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 29. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини слабо изражено циклонално поље уз прилив
мало свежијег ваздуха. У приземљу постепени пораст притиска. Од средине дана и
током поподнева нестабилно уз јаче пљускове са грмљавином углавном у
југозападним, источним и централним прeдјелима. Због нестабилне временске
ситуације систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана
29.08.2022. године у временском периоду 15.00 – 20.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у периоду 15.14 – 18.01 часова.

3. Радарско праћење: Од 15 часова радарским и сателитским системима пратимо
више умјерено до јаких развоја грмљавинских процеса у западном пограничном
дијелу брањене територије Милића и Сребренице и нешто слабије развоје изнад
Мркоњић Града. Током неколико часова, облачне ћелије изнад Милића су
настајале, премјештале тежиште и врло мало се кретале дуж западне границе
територије Милића. Затим пратимо и умјерене пљускове изнад подручја Требиња,
а нешто јаче око Челинца (овдје у три наврата пратимо појединачне пљускове),
Добоја, крајњег сјевероистока Бијељине, Прњавора, Тузланског кантона. Око 20
часова интензитети пљускова генерално слабе и ситуација се стабилизује.

4. Закључак: Умјерене вриједности параметара нестабилности и врло мале брзине и
смицање вијетра по висини омогућили су слабе до умјерено јаке ковнективне
развоје унутар и око брањеног подручја. Облачне ћелије су биле или стационарног
типа или се се веома споро премјештале од сјевера према југу. Животни вијек
испраћених ћелија је доста кратак (реда величине 10 до 20 минута), те није било
могућности за појаву екстреминих догађаја. Потребе за испаљивањем
противградних ракета није било, а од стране стријелаца на терену пријављене су
појаве краткотрајних пљускова и грмљавине.
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