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РПЦ Нова Топола, 07.07.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 07. ЈУЛИ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини зонално струјање, пад геопотенцијала уз
приближавање и продубљавање висинске долине са сјевера. У приземљу поље
сниженог притиска, сa центром у сјеверном Јадрану, док се фронтални систем
приближава Алпима. Ујутру ведро или мало облачно. Пријеподне и око поднева
на западу промјењљивије, уз постепено наоблачење али и развој облака
нестабилности који могу условити нестабилности у том региону. У исто вријеме на
истоку сунчано и веома топло. Према вечери од запада према истоку јача
наоблачење уз кишу, која ће јачати у току ноћи, те ширити се сјеверним и
централним појасем до истока. Због нестабилне временске ситуације систем
противградне заштите је преведен у стање приправности дана 07.07.2022. године
у временском периоду 18 - 22 часа.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у периоду од 20.21 – 21.16 часова.

3. Радарско праћење: Од 18 часова радарским системима пратимо пространи
облачни систем који се од сјеверозапада постепено приближава брањеном
подручју. На граници Словеније и Хрватске се у широј падавинској маси издваја
неколико засебних конвективних ћелија јачег интензитета. Око 20 часова
приласком поменуте облачности западној граници брањеног подручја, изнад Саве
код Костајнице, интензивно пратимо једноћелијски процес који има тенденцију
раста. Након краћег времена, долази до дисипације датог процеса, те није било
потребе за кориштењем противградних ракета. Након тога пратими и неколико
умјерених пљускова јужно од Бања Луке, а иза 22 часа падавине се потпуно
услојавају и ситуација се стабилизује.

4. Закључак: Данашње праћење се односи на падавине предфронталног карактера
које од запада прелазе преко брањеног подручја. Ниске вриједности параметара
нестабилности су указивале на мању могућност за јаче конвективне развоје, што је
на терену и осмотрено. У западном дијелу Републике Српске превентивно су
радили приземни генератори у периоду 20 – 22 часа. Од стране стријелаца на
терену пријављене су само појаве кише или слабог пљуска.
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