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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 15. СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини јачање југозападног струјања на предњој
страни пространог циклона који се шири од сјевера Европе према Средоземљу и
Балкану. У приземљу постепено пад притиска. Током јутра на западу, затим и
понегдје на сјеверу, почеће повремена киша и пљускови са грмљавином. На
истоку и југу више суначних периода. Током поподнева чешћа појава киша на
западу, затим и југу, а повремене кише биће и у сарајевско-романијској регији, а у
ноћи и на сјеверу. Због нестабилне временске ситуације систем противградне
заштите је преведен у стање приправности дана 15.09.2022. године у временском
периоду 15 – 24 часа.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора није тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука.

3. Радарско праћење: Од 14 часова радарским и сателитским системима пратимо
јаке пљускове око Загреба који се премјештају према истоку, југоистоку. Од 15
часова интензивно пратимо умјерени конвективни развој западно од Костајнице.
Временом се, сјеверно од Саве, устаљује линија пљускова, орјентисана запад-
исток и скоро стационарна остаје на том подручју до ноћи. Око 23 часа
интензивно пратимо једну градоносну ћелију код Сиска, која се постепено
премјешта према Козарској Дубици и представља потенцијалну опасност. До
поноћи поменути процес значајно ослабљен, а и остала облачност, преко Саве
улази у брањено подручје и доноси кишу или слабије пљускове. Након тога
ситуација се стабилизује.

4. Закључак: Током дана смо имали ситуацију да се врло нестабилна ваздушна маса
налази сјеверно до ријеке Саве. Тиком поподневних часова и ноћи пратили смо
пљускове изван брањеног подручја који су повремено напредовали према југу. У
западном дијелу Републике Српске су превентивно радили приземни генератори у
периоду 15 - 17 часова, а потребе за кориштењем противградних ракета није било.
Током ноћи су у сјеверном дијелу полигона пријављене појаве кише, слабих
пљускова и умјерене грмљавине.
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