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ППЦ Нова Топола, 19.08.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 19. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини први дио дана задња страна гребена и
веома топао ваздух, а затим пад геопотенцијала усљед приближавања циклона уз
јаче југозападно струјање. У приземљу други дио дана пролазак хладног фронта.
Пријеподне на западу освјежење уз облачно и вјетровито вријеме са повременом
кишом и пљусковима, у осталим предјелима сунчаније и врло топло. Током
поподнева пљускови праћени грмљавином премјештаће се ка истоку, а понегдје
ће бити и локалних непогода са јаким вјетром. Због нестабилне временске
ситуације систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана
19.08.2022. године у временском периоду 09.00 – 24.00 часа.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је повремено тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука од 10.45 до 21.40 часова.

3. Радарско праћење: Радарским и сателитским системима од 09 часова
посматрамо облачност која се јужно од брањене територије развија у грмљавине.
Уласком на брањену територију није задовољио критеријуме градоопасности.
Касније се јављају умјерене грмљавине на истоку у средњем Подрињу. Иза тога у
поподневним часовима имамо јаче развоје у западном дијелу Републике Српске
(Нови Град). Око 21 час имамо градоносан развој јужно од Оштре Луке који је
унутар брањене територије ослабио. На крају у централним дијеловима и
Семберији у ноћи пратимо шири простор грмљавина и пљускова. Систем је био
неколико пута у строгој приправности али нисмо испаљивали противградне ракете,
због неиспуњених критеријума градоносности.

4. Закључак: Главни синоптички поремећај је био у зони сјеверне Италије. У
југозападној висинској струји премјешта се у Аустрију и полако шири своје
дјеловање према истоку. Дјеловање неколико линија нестабилности је
дестабилизирало небо изнад БиХ. Ово је ситуација када смо у пољу циклона и то је
најсложенија ситуација за противградну. У више наврата током дана долази до
потенцијално опасних развоја, али исти не достижу градоносне размјере.
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