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РПЦ Нова Топола, 21.06.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 21. ЈУНИ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини се наше подручје налази између циклона са
истока Европе и гребена из западног Средоземља. У приземљу циклон, уз
премјештање ослабљеног хладног фронта у првом дијелу дана. Ујутру понегдје на
сјевероистоку и истоку уз малу облачност, у осталим крајевима ведро. Током дана
сунчано, послијеподне и увече нестабилно уз развој облака и мејстимичну појаву
кише и пљускова са грмљавином, више на сјеверу и сјевероистоку гдје су могуће и
непогоде уз појачани вјетар. Због нестабилне временске ситуације систем
противградне заштите је преведен у стање приправности дана 21.06.2022. године
у временском периоду 18.00 – 00.00 часова.

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

3. Радарско праћење: Од 18 часова радарским и сателистиким системима пратимо
падавине које су се из Републике Хрватске, у сјеверозападној струји, прмјештале
према нашим крајевима. Изван брањене територије осмотрено је више јачих
развоја, градоносних интензитета, који су прилазећи слабили, тако да је уласком у
брањено подручје осмотрена само пролазна слаба киша. Око 20 часова
интензивно пратимо грмљавински процес изнад јужног дијела територије Лакташа,
који прелазећи преко Челинца напушта полигон. Интензитет овога процеса није
задовољавао потребне критеријуме за дејстовањем противградним ракетама. До
поноћи центар остаје у праћењу јачих пљускова сјеверно од Саве, након чега
наступа стабилизација времена.

4. Закључак: Данашње праћење односило се углавном на изразито јаке развоје, који
су се у сјеверозападној струји премјештали из правца Хрватске, сјеверозапад –
југоисток. На брањеном полигону, осмотрена је углавном стратиформа облачност,
праћена активношћу топлог сектора циклона, која је условила слабу кишу или
пролазни пљусак. У западном дијелу Републике Српске превентино смо засијавали
атмосферу сребро-јодидом из приземних генератора у периоду 18 – 21 часова.
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