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ППЦ Нова Топола, 16.09.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 16. СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: Јако изражен циклон се шири од сjевера Европе ка
Балкану. У приземљу се формира циклон у ђеновском заливу, који ће са пратећом
фронталном зоном током дана захватити и наш регион. Киша постепено јача на
западу и сjеверу, затим и на југу, а до вечери киша ће захватити већину
предjела. Због нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је
преведен у стање приправности 16.09.2022. године у периоду од 05.00 – 20.00
часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од FIC (Центар
летних информација) Бања Лука у периоду од 06.12 – 07.43 часова и од 11.46 до
17.40 часова. Повремено је било забрана кориштења ваздушног простора због
сигурности летења.

3. Радарско праћење: Oд 05 часова радарским и сателитским системима пратимо
грмљавинске процесе у Херцеговини и дјелујемо превентивно на процес који
задовољава критеријуме. Иза 08 часова попушта интензитет грмљавина. Током
пријеподнева се повремено јављају слабије грмљавине и пљускови у западном и
сјеверном дијелу те у Херцеговини. Иза 12 часова неколико грмљавинских
процеса појачавају и припремамо систем за дејство. Превентивно дјелујемо са
територије Брчко Дистрикта и Лопара. Касније дјелујемо на још један јачи процес
на терену Зворника и југа Бијељине. Постепено је од сјевера присутно таласање
оклудованог фронта и нестабилности остају у домену пљускова праћених
грмљавином уз понеко зрно ситне суградице у пљуску без штете. Ноћ и хладна
адвекција по висини полагано смањују интензитет нестабилности атмосфере на
копну.

4. Дејство: У периоду од 06.53 – 16.57 часова дејствовало је 8 противградних станица
и испаљено укупно 10 противградних ракета на територији локалне управе
Требиње (3 станице, 4 ракете), Брчко Дистрикт (2 станице, 3 ракете), Зворник
(1 станица, 1 ракета) и Бијељина (1 станица, 2 ракете).

5. Закључак: Данас је угријани средњи слој атмосфере уз утицај хладонг фронта
генерисао 10 јачих вишећелијских процеса. Током дана долази до трансформације
у оклудовани фронт, а у приземном слоју атмосфере попуштају услови за јаке
нестабилности, како улазимо у ноћни период.
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