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РПЦ Нова Топола, 27.07.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 27. ЈУЛИ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини продубљавање утицаја долине уз
југозападно струјање, док се у приземљу очекује смјена антициклоналног поља
притиска са долином која ће током дана таласати нашим крајевима уз пролазак
линије нестабилности. Претежно суначно уз пролазну облачност. Током
послијеподневних часова и вечери пораст облачности на читавом терену, која ће
условити пролазну кишу или пљусак праћен грмљавином. Због нестабилне
временске ситуације систем противградне заштите је преведен у стање
приправности дана 27.07.2022. године у временском периоду 14.00 – 24.00 часа.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у времену од 14.39 до 20.04 часова.

3. Радарско праћење: Радарским системима од 14 часова пратимо конвективну
облачност која се формира јужно и западно од Мркоњић Града и Шипова.
Временом та облчаност јача и приближава се у југозападној струји брањеном
подручју. Постепено долази до скретања грљавинских процеса према
сјеверозападу, њиховог удаљавања од поменутих подручја и напредовања према
Оштрој Луци. У том наилази фронт са запада и пространа облачност, са
пљусковима и грмљавином на предњој страни, прелази преко цијелог брањеног
подручја. Неколико јачих пљускова је интензивно испраћено око Бања Луке и
Лакташа, те Српца и Добоја. Интензитети су остали умјерени, те потребе за
кориштењем ракета није било. Иза поноћи облачност у источним крајевима се
услојава и ситуација се стабилизује.

4. Закључак: Данашњне нестабилности условљена су прво локалном конвекцијом
везаном за орографске препреке, а затим проласком линије нестабилности преко
цијелог полигона. Због мањка енергије нестабилности и влаге, поменути облачни
системи не дају градоносне развоје и не задовољава услове који су према
методологији прописани. Од стране стријелаца на терену пријављене су само
појаве пљускова, кише уз интензиву грмљавину.
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