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РПЦ Нова Топола, 24.07.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 24. ЈУЛИ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини мало слаби утицај гребена због проласка
плитке долине из средње Европе. У приземљу периферија ослабљеног хладног
фронта. Поподне се повремена киша и пљускови са грмљавином премјештају ка
југу и истоку, а на сјеверу долази до разведравања. Могуће су и локалне непогоде,
углавном од централних предјела ка истоку земље. Због нестабилне временске
ситуације систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана
24.07.2022. године у временском периоду 08.00 – 18.00 часова.

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

3. Радарско праћење: Радарским системима од 8 часова пратимо облачност која се
преко Саве и Уне из Хрватске премјешта на брањену територију. Поменута
облачност, условљава пролазну кишу или пљусак праћен грмљавином. Иза 14
часова у централним дијеловима БиХ ван брањене територије има грмљавина и
пљускова. Ове нестабилности се крећу према горњем Подрињу и одлазе у Црну
Гору. Због недостатка енергије нестабилности, поменути облачни системи не дају
јаке развоје унутар брањене територије, те није било потребе за дејствовање
противградним ракетама.

4. Закључак: Данашњна нестабилност условљена је проласком ослабњеног хладног
фронта сјеверније од Саве. Због дефицита енергије нестабилности и влаге,
поменути облачни систем не даје јаке развоје и незадовољава услове који су
према методологији прописани. Није било потребе за дејствовање противградним
ракетама.
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