
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

ППЦ Нова Топола, 17.09.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 17. СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: Циклон наставља да јача у области Јадрана и са
пратећом фронталном зоном захвата запад Балкана и наш регион. У склопу јако
израженог висинског циклона, који се шири од сјевера Европе до нашег региона
стиже знатно хладнији ваздух. На сјеверу и западу ће доћи до наглог захлађења, а
у првом дијелу дана на југу и југоистоку ће и даље бити топлије. Због нестабилне
временске ситуације систем противградне заштите је преведен у стање
приправности дана 17.09.2022. године у временском периоду 17.00 – 21.00 час.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука од 19.42 до 20.20 часова.

3. Радарско праћење: Радарским и сателитским системима од 15 часова
посматрамо облачност у југозападном дијелу БиХ, која се од Јадрана премјешта
кроз централну БиХ према истоку. Процеси у Херцеговини су пролазно појачавали
у зони Мостара према Метковићу и касније у нашем брањеном дијелу
Херцеговине осим Требиња. Систем је био приправан да у случају потребе дјелује
ракетама. Грмљавине и пљускови су постепено одмицали на исток у Црну Гору.

4. Закључак: Током дана хладни фронт се креће од сјевера БиХ према Јадрану.
Сјеверозападни дио БиХ је имао просјечо за 30-40 % хладнију атмосферу по
висини у односу на југоисточну половину БиХ. Касније поподне повремено су
локално били присутни појачани пљускови и нестабилности.
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