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РПЦ Нова Топола, 13.06.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 13. ЈУНИ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини утицај термобаричког гребена уз
премјештање плитке долине сјевером Балканског полуострва ка истоку, те прилив
мало топлијег ваздуха. У приземљу пораст притиска и биће мало изнад нормале
1016 hPа. Касније поподне повећање облачности на сјеверу, гдје развој облака
увече и у току ноћи може донијети кишу или пљускове локалног карактера. Због
нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је преведен у
стање приправности дана 13.06.2022. године у временском периоду 16.00 – 24.00
часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у периоду 23.23- 00.33 часова.

3. Радарско праћење: Од 16 часова путем радара и сателита пратимо облачност која
се премјешта ван брањене територије ( у Храватској ), гдје је осмотрено више јачих
развоја који дају пљускове праћене грмљавином. Иза 23 часа, поменута облачност
улази на ослабљена брањени полигон, око Козарске Дубице и Градишке, гдје у
појасу ријеке Саве и Уне условљава углавном слабу кишу. На подручју Српца, око
поноћи дошло је до формирања умјерене ћелије, која је условила пролазни
пљусак праћен електиричним пражњењем.

4. Закључак: Данашње праћење односило се на пролазак линије нестабилности, а
касније и на таласање висинске долине и пролазак висинског хладног фронта
сјеверније од наших крајева. Поменута облачност, није условила јаче развоје, нити
је испуњавала критериујме за дејство противградним ракетама.
Од 19 часова – 21 час радили су генератори у западном дијелу.
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