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ППЦ Нова Топола, 04.07.2022. год.
ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 04. ЈУЛИ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини се одржава утицај гребена са
југозапада уз прилив врло топлог ваздуха са сјевера Африке. У приземљу благи
пад притиска. Током поподнева на југозападу и истоку развој облака уз
повремене пљускове са грмљавином, увече су повремени пљускови могући и на
западу Крајине. Пљускови ће бити чешћи у брдско-планинским предјелима. Због
нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је преведен у
стање приправности дана 04.07.2022. године у временском периоду од 12 - 22
часова.
2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од FIC
(Центар летних информација) Бања Лука у временском периоду 13.12 – 17.12
часова.
3. Радарско праћење: Праћење је вршено од 12 часова, гдје радарским и
сателитским системима пратимо конвективне облаке у ширем подручју
Херцеговине, централне БиХ, јужно од Вишеграда до Гацка. Грмљавински процеси
јачају на граници према Црној Гори. Јачи процес се јавио 20 километара од
јужних станица Шипова. Невријеме је прошло врло близу брањене територије
Шипова и Мркоњић Града. Када је процес ушао у домет станица Шипова на њега
дејствујемо превентивно. У наставку праћења имамо пљускове и грмљавине
близу брањене територије у централном и западном дијелу Републике Српске.
Неколико процеса у средњем Подрињу нису задовољавали критерије за дејство.
Западније и југозападно од Крупе и Оштре Луке имамо процесе који дају
изражене пљускове и грмљавине ван брањене територије. Према вечери
интензитети постепено слабе.
4. Дејство: У периоду 15.57 – 16.02 часова дејствовале су 2 противградне
станице и испаљено укупно 3 противградне ракете на територији локалних
управа Шипово (2 станице, 3 ракете).
5. Закључак: Данашње праћење односило се на локалне нестабилности
везано за фронтални поремећај у широј зони Алпа. Потицај конвекцији је дала
слабије изражена линија нестабилности. Током ноћи приближавање облачне
масе из Аустрије и Словеније преко Хрватске западном и сјеверозападном дијелу
БиХ. Конвекција је била углавном уз веће орографске препреке спорог кретања.
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