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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 07. МАЈ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: Висински циклон се одржава изнад југа Италије,
Јадрана и нашег региона и утиче на нестабилно вријеме. У приземљу слабо
изражено поље ниског притиска. Током дана претежно облачно и повремено уз
слабу кишу, поподне нестабилно уз услове за развој облака који доносе пљускове
са грмљавином. Пљускови ће се ширити од југоистоку ка западу и сјверу, а увече и
током ноћи у већини предјела суво. Због нестабилне временске ситуације систем
противградне заштите је преведен у стање приправности дана 07.05.2022. године
у временском периоду 14.00 – 22.00 часова.

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

3. Радарско праћење: Од 14 часова радарским системима пратимо пространу
облачност на крајњем југоистоку брањене територије, у којој се издвајају поједине
појачане ћелије које дају пљускове са грмљавином, те изоловане конвективне
ћелије јужно од Бања Луке. Процеси су били слабо покретни у југоисточном
струјању, а животни вијек ћелија трајања 10 – 15 минута, док су појединачне
ћелије на простору Бања Луке биле претежно стационарне. Временом се развоји у
пространој облачности премјештају сјеверније, у правцу југоисток - сјеверозапад,
преко централне Босне, гдје дају јаче развоје, праћене интензивнијим пљусковима
праћениm електричним пражњењем. До 22 часа предњи дио облачности, који је
давао умjерене пљускове са грмљавином, прелaзи преко Саве у Хрватску и
ситуација се стабилизуje.

4. Закључак: Прогнозирани конвективни пареметри током дана давали су знатно
јаче вриједности од осмотрених на терену. Умјерени временски услови као и
струјања ваздуха током дана дозволили су само краткотрајне конвективне развоје
у брдским-планинским крајевима Подриња и јужно од Бања Луке. Јачи процеси
генерисани су изван брањеног подручја, те потребе за кориштењем
противградних ракета није било.

РУКОВОДИЛАЦ ОПЕРАТИВНОГ ТИМА:
Никола Тодоровић, дипл. метеоролог

http://www.pgprs.info/
mailto:meteo@teol.net

