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ППЦ Нова Топола, 04.09.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 04. СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини западно струјање и пролазак плитке долине.
У приземљу слабо изражено поље притиска мало изнад нормале. Промjенљиво
до претежно облачно са повремено кишом или пљусковима. Ујутру ће киша
почети прво на западу, а затим ће се ширити преко сjевера ка истоку и југу.
Поподне на сjеверу и западу суво уз разведравање и сунчане периоде. Због
нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је преведен у
стање приправности дана 04.09.2022. године у временском периоду 14.00 – 20.00
часова.

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

3. Радарско праћење: Од 13 часова радарским и сателитским системима пратимо
пространу облачност која се постепено премјешта од сјевера према истоку и југу.
Од јутарњих часова она даје умјерену кишу, а од 14 интензивно пратимо један
грмљавински развој сјеверно од Тузле. Овај процес у почетку показује интензиван
раст и представља потенцијалну опасност за територију Зворника, према којој и
напредује. За кратко вријеме почиње да дисипира, те није било потребе за
кориштењем противградних ракета. У наставку дана, пљускови се развијају јужно
од брањеног подручја и облачност се постепено спушта према Херцеговини. Од 16
часова поново интензивно пратимо пљускове сјеверније од наших станица у
Херцеговини. Нешто јачи пљускови се генеришу на западној граници полигона, код
Љубиња и Невесиња, а затим Бићеће и Гацка. Најјачи процеси остају изван
брањеног подручја, а умјерени пљускови захватају већи дио територије сјеверно
од Требиња. Од 19 часова пратимо нове развоје и око Требиња, а након изласка те
облачности према Црној Гори, од 20 часова ситуација се стабилизује.

4. Закључак: Нестабилности током дана су узроковане таласањем линије
нестабилности преко наших крајева. Атмосфера изнад већег дијела полигона је
садржавала мању количину потенцијалне енергије нестабилносте, док су се само
понегдје издвајала "острва" са нешто већим потенцијалом и ту смо током дана
имали појачане пљускове. По интензитету се издваја процес код Тузле и неколико
процеса на потезу од Невесиња и Љубиња према Гацку. Интензитети нису
достизали градоопасне размјере, те противградне ракете нису кориштене.
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