
ЈП „ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ а. д. Градишка
улица. Козарских бригада бб Градишка 78400, једночлано а.д. основни капитал: 1.323.844,00 КМ, у цјелости
уплаћен, Регистар: Окружни привредни суд Бања Лука-Рјешење број 057-0-Рег-17-000675. ЈИБ: 4401041350007
Жиро рачун: 555-007-00022893-60, Нова Банка а.д. Бања Лука. Контакт: тел. (+387) 51/ 813-167;
факс.51/ 825- 262; директор 051/825-260;web страница:www.pgprs-info.com e-mail:meteo@teol.net
Managment Sistem standard ISO 9001:2008 Certificate No 387350007620001
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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 10. СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: Oдржава се утицај периферије пространог циклона који
се шири од централне Европе ка Балкану. У приземљу утицај хладног фронта који
се до краја дана премјешта даље ка југу и истоку Балкана. Током дана сунчани
периоди уз развој облака на западу који доносе повремене пљускове. Пљускови
ће се поподне премjештати од запада према истоку, а увече и током ноћи ће
пљускова бити и на сјеверу. Због нестабилне временске ситуације систем
противградне заштите је преведен у стање приправности дана 10.09.2022. 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 17.00 – 19.54 часова. Није било
забрана кориштења ваздушног простора због сигурности летења.

3. Радарско праћење: Oд 12 часова радарским и сателитским системима пратимо
грмљавинске процесе у централном планинском дијелу БиХ, који се приближавају
средњем Подрињу и прелазе преко Дрине у Србију. Ови грмљавински процеси
нису били градоносни. Иза 16 часова на западном дијелу брањене територије јачи
процес пролази поред јужних станица Новог Града, Крупе на Уни, Оштре Луке и
Приједора те угрожава територију Мркоњић Града и Кнежева. На овај процес
дјелујемо превентивно. Само једна станица јавља суградицу и ситан град у пљуску
без штетних посљедица. Иза 20 часова нестабилности се налазе изван брањене
територије.

4. Дејство: У периоду од 18.40 – 19.13 часова дејствовале су 4 противградне станице
и испаљено укупно 9 противградних ракета на територији локалне управе
Мркоњић Град (4 станице, 9 ракета).

5. Закључак: Данас је угријани средњи слој атмосфере уз утицај хладонг фронта
генерисао неколико вишећелијских процеса од којих је један у западном дијелу
брањене територије достигао градоносне размјере. Превентивним дејством
избјегли смо штетне посљедице појаве града.
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