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ППЦ Нова Топола, 09.09.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 09. СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини постепено јача утицај долине са
сјеверозапада. У приземљу пад притиска под утицајем циклона и фронталне зоне,
која се премјешта из централне Европе према сјеверу Балкана. Током
пријеподнева на сјеверу и истоку ће бити претежно суво уз краће сунчане периоде,
а на југу и западу ће бити јачих пљускова са грмљавином, понегдје уз јаче
падавине. Током поподнева киша се премјешта према истоку. Због нестабилне
временске ситуације систем противградне заштите је преведен у стање
приправности дана 09.09.2022. године у временском периоду 12.00 – 20.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од FIC (Центар
летних информација) Бања Лука у периоду од 14.50 – 19.53 часова. Повремене
забране због сигурности летења су имале утицаја на ефикасност сузбијања града
као појаве.

3. Радарско праћење: Oд 12 часова радарским и сателитским системима пратимо
грмљавинске процесе западно од БиХ у Хрватској, који се приближавају Уни са
запада. На терену Новог Града појачава и на њега дјелујемо ракетама.
Премјештање процеса грмљавина је било од запада према истоку преко читаве
брањене територије до доњег и средњег тока Дрине. Иза 20 часова нестабилности
прелазе Дрину и одлазе у Србију.

4. Дејство: У периоду од 15.06 – 19.45 часова дејствовало је 16 противградних
станица и испаљено укупно 26 противградних ракета на територији локалних
управа Приједор (6 станица,10 ракета), Добој (2 станице,4 ракете), Бијељина
(1 станица, 1 ракета), Оштра Лука (2 станице, 4 ракете), Нови Град (4 станице,
5 ракета), Крупа на Уни (1 станица, 2 ракете).

5. Закључак: Данас је угријани средњи слој атмосфере уз приземни периферни
динамички утицај оклудованог фронта генерисао 4 вишећелијска процеса од којих
је један у западном дијелу брањене територије достигао градоносне размјере.
Превентивним дејством избјегли смо штетне посљедице појаве града. У западном
дијелу брањене територије радили су приземни генератори од 08,00 до 10,00 и
касније од 15 до 16 часова. Краткотрајан ситан град у пљуску јавила је једна
станица у Бања Луци за вријеме забране испаљивања ракета.
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