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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 26. СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини југозападно струјање уз утицај циклона и
простране долине са сјевера. У приземљу таласање фронталне зоне преко запада
Балкана. Вјетровито и промјенљиво вријеме са кишом. На југу и западу чешћа
киша уз повремено јаче падавине, а у осталим предјелима слабије и повремене
падавине. Увече и током ноћи на западу обилније падавине и до наредног јутра
јача киша захватиће већину предјела. Средином дана нестабилности на сјеверу од
Уне до Дрине. Због нестабилне временске ситуације систем противградне заштите
је преведен у стање приправности 26.09.2022. године у периоду од 13.00 – 20.00
часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од FIC (Центар
летних информација) Бања Лука у периоду 13.56 – 16.55 часова. Било је забрана
кориштења ваздушног простора због сигурности летења.

3. Радарско праћење: Oд 13 часова радарским и сателитским системима пратимо
грмљавинске процесе у сјеверном дијелу БиХ. Иза 13 часова јачају грмљавински
процеси у западном дијелу брањене територије, а касније се преносе на
централни и источни дио до Дрине. Кретање је било од југозапада према
сјевероистоку. У Поткозарју јача процес на који дјелујемо ракетама. Други процес
на који дјелујемо је подручје Дервенте и Добоја. Трећи пута дјелујемо на процес
који задовољава критеријуме за дејство у Семберији. Од појава имали смо
пљускове и кратко суградицу у пљуску без штете.

4. Дејство: У периоду од 14.18 – 16.21 часова дејствовала је 21 противградна станица
и испаљено укупно 27 противградних ракета на територији локалних управа
Лакташи (2 станице, 2 ракете), Приједор (6 станица, 11 ракета), Бања Лука
(3 станице, 4 ракете), Дервента (5 станица, 5 ракета), Добој (1 станица, 1 ракета),
Бијељина (4 станице, 4 ракете).

5. Закључак: Данас је уз утицај линије нестабилности испред хладног фронта унутар
циклона, дошло до појаве нестабилности. Температурни импулс због дневног
загријавања није био изражен па су нестабилности само на моменте давале до
минут суградице у пљуску. Приземни генератори су засијавали од 13 до 15 часова
у западном дијелу брањене територије.
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