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РПЦ Нова Топола, 16.07.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 16. ЈУЛИ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини периферија циклона из области Балтика и
таласање фронталне зоне преко наших крајева. У приземљу антициклонално поље.
Током дана сунчано и топло, поподне и увече oд сјеверозапада ка југоистоку уз
развој облачности, која ће условити мјестимично кишу или пљускове праћене
грмљавином. Због нестабилне временске ситуације систем противградне заштите
је преведен у стање приправности дана 16.07.2022. године у временском периоду
03.00 – 22.00 часа.

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

3. Радарско праћење: Праћење је вршено од 03 часова, гдје радарским и
сателитским системима пратимо конвективне облаке уз Саву у западном дијелу
Републике Српске. Јаче грмљавине су биле у Хрватској сјеверно од Саве. На
вријеме је дјеловао фронт у распадању па нисмо могли искључити нестабилности
током дана. Средином дана нестабилности се крећу кроз Хрватску према Србији,
а у Посавини и Семберији уз Саву дају само кишу и умјерене грмљавине. Од 14
часова се нестабилности и грмљавине крећу сјеверније од Мостара преко Србиња
у Црну Гору. Грмљавине нису захватиле брањену територију али су повремено
биле близу брањеног подручја. Нисмо користили противградне ракете. Према
вечери интензитети постепено слабе, а посебно након 22 часа.

4. Закључак: Данашње праћење односило се на таласање слабог хладног фронта и
постфронталне нестабилности појачаване орографским препрекама. На брањеној
територији није било јаких развоја. Главнина грмљавина је била сјеверније од
Саве у Хрватској и у планинама централне БиХ, те у горњем Подрињу.
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