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РПЦ Нова Топола, 02.08.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 02. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини продубљавање долине преко Карпата и
наших крајева уз сјеверозападно струјање. У приземљу слабо антициклонално
поље. Током дана угодно топло, на сјеверу и западу промјенљиво облачно уз
сунчане периоде и повремену кишу и локалне пљускове са грмљавином. Због
нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је преведен у
стање приправности дана 02.08.2022. године у временском периоду 12.00 – 18.00
часова.

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

3. Радарско праћење: Радарским системима и путем интернета од 12 часова
пратимо облачност која се пиближава Сави из Хрватске према западном и
централном дијелу брањене територије. Поменута облачност, условљава пролазну
грмљавину праћену кишом или пљусковима уз повремене ударе вјетра. Иза 14
часова у централним дијеловима брањене територије има грмљавина и пљускова,
који захватају повремено Прњавор, Србац, Лакташе, Бања Луку, а касније и остале
дијелове брањене територије према истоку. Нешто јачи развоји су били сјеверно
од Саве у Хрватској. Због недостатка енергије нестабилности и влаге поменути
облачни системи нису јаки развоји унутар брањене територије, те није било
потребе за дејствовање противградним ракетама.

4. Закључак: Данашњна нестабилност условљена је проласком периферије висинске
долине и трансформацијом оклудованог фронта, уз генерисање конвекције у
Хрватској и касније Србији. Утицај фронта је слабио од централне Европе према
Јадрану. Због дефицита енергије нестабилности и влаге, поменути облачни систем
не даје градоносне развоје и незадовољава услове који су према методологији
прописани. Није било потребе за дејствовање противградним ракетама.
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