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РПЦ Нова Топола, 28.06.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 28. ЈУНИ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини утицај израженог гребена уз прилив врло
топлог ваздуха са сjевера Африке. У приземљу слабо изражен антициклон. Током
поподнева на западу и у високој Херцеговини развој облака уз повремене
пљускове са грмљавином. Пљускови ће бити чешћи у брдско-планинским
предjелима. Због нестабилне временске ситуације систем противградне заштите
је преведен у стање приправности дана 28.06.2022. године у временском периоду
13.00 – 22.00 часa.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у периоду од 18.44 – 20.29 часова.

3. Радарско праћење: Данашње праћење састоји се из два дијела. Прво праћење,
вршено је од 13 часова, гдје радарским и сателистиким системима пратимо
конвективне облаке у широј околини Требиња и Мркоњић Града, у Горском Котару
у Хрватској, у подручју Ливна и Мостара, који су давали пљускове са грмљавином,
углавном ван брањене територије. Други дио праћења односио се, на слабе до
умјерене развоје конветивне облачности на подручју јужне Крајине, те крајњег југа
Херцеговине од 18 часова. Радарским системима осмотрено је више
грмљавинских процеса, који су на брањеној територији давали кишу или
интезивније пљускове са грмљавином, те потребе за дејствовањем потивградним
ракетама није било.

4. Закључак: Данашње праћење односило се на таласање слабе висинске долине и
приземног циклона, гдје је у појасу западних Динарида, те крајњег југа
Херцеговине дошло до више слабих до умјерених развоја локалне
кумулонимбусне облачности, такође потпомогнуте порастом енереније
нестабилности, углавном уз орографске препреке. Услијед слабе динамике и
недостатка влажности, није дошло до јачања облачности, која би условила
градоносне развоје.
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