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РПЦ Нова Топола, 22.06.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 22. ЈУНИ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини и даље се наше подручје налази између
циклона са истока Европе и гребена из западног Средоземља. У приземљу слабо
циклонално поље. Током дана претежно сунчано и веома топло, потом
промјенљиво облачно, поподне уз мјестимичну појаву кише и пљускова са
грмљавином више од сјеверозапада ка истоку. Због нестабилне временске
ситуације систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана
22.06.2022. године у временском периоду 13.00 – 24.00 часова.

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

3. Радарско праћење: Од 13 часова радарским и сателистиким системима пратимо
конвективне облаке источније и јужније од Сребренице, Братунца и Милића на
истоку брањене територије. Иза 15 часова на западу се јављају конвективни
облаци умјереног интензитета. Јача киша и пљускови захватају Посавину око 18
часова и излазе у Хрватску на истоку преко Саве. У наставку праћења имамо од
Уне до Дрине умјерене кишне облаке који нису потенцијално опасни. До поноћи
центар остаје у праћењу повремених грмљавина и пљускова сјеверно од Саве.

4. Закључак: Данашње праћење односило се углавном на развоје у топлом сектору
приземне циклонске циркулације. До 3 километра висине било је периодично
таласање мањег интензитета изнад брањене територије. Јаче нестабилности су
биле сјеверније од Саве, а нарочито у јужној Мађарској. Због тога смо морали бити
на опрезу све до поноћи.
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