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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 31. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини премјештање слабо изражене долине према
области Егеја. У приземљу периферија антициклона. Током дана сунчано и
пријатно топло вријеме уз дневни развој облака. Од сјеверозапада ка истоку и
даље нестабилно уз повремену кишу и локалне пљускове са грмљавином. Због
нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је преведен у
стање приправности дана 31.08.2022. године у временском периоду 13.00 – 23.00
часа.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од FIC (Центар
летних информација) Бања Лука у периоду од 14.20 – 19.21 часова. Током дана су
постојале повремене забране кориштења ваздушног простора (изнад Челинца,
Прњавора, Челића и Лопара, Добоја), које су имале утицај на квалитет дејства.

3. Радарско праћење: Oд 14 часова радарским и сателитским системима пратимо
слабe до умјерене развоје изнад Козаре и Мркоњић Града, који се премјештају у
западно-југозападној струји. Премјештањем укупне облачности на исток, умјерно
јаки пљусак прелази преко Шамца и Модриче. Иза 16 часова долази до
конвективног развоја на југу територије Челинца, убрзо за њим и изнад јужног
дијела територије Прњавора. Оба ова процеса достижу методолошке критеријуме
за дејство, те на њих ограничено и одложено дејствујемо противградним ракетама,
усљед забране за дејство. Истовремено са њима, интензивно пратимо јаку
стационарну грмљавинску облачност источно од Билеће, у Црној Гори, која мањим
дијелом повремено прелази у брањено подручје. Пратимо и јак процес изнад
Челића, који се временом удаљава према југу у небрањено подручје. Око 19
часова интензивно пратимо нови грмљавински развој јужно од Добоја, који се
временом премјешта према југу-југоистоку и на излазу из полигона јача. Са запада
наилази нови талас облачности доносећи јаке грмљавинске процесе. По
интензитету се издваја процес сјеверније од Градишке, али до дисипације остаје
изван полигона. Постепено долази до општег слабљења конвекције и од 23 часа
наступа стабилизација.

4. Дејство: У периоду од 16.46 – 17.50 часова дејствовало је 7 противградних станица
и испаљено укупно 16 противградних ракета на територији локалних управа
Прњавор (3 станице, 6 ракета), Станари (1 станица, 2 ракете), Челинац (3 станице, 8
ракета).
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5. Закључак: Данашње нестабилности узроковане су преласком линије
нестабилности од запада према истоку преко нашег подручја. Умјерене
вриједности потенцијелне енергије нестабилнсоти, уз нешто јаче таласање
атмосфере, ипак је довело до тога да смо на пар локација имали јаче развоје и
потребу за кориштењем противградних ракета. У западном дијелу Републике
Српске превентивно су радили приземни генератори у периоду 14 – 16 часова. Од
стране стријелаца на терену пријављене су појаве интензивних пљускова праћених
електричним пражњењима.
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