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ППЦ Нова Топола, 11.09.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 11. СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: Одржава се утицај периферије пространог циклона који
се премјешта из централне Европе према истоку. У приземљу постепени пораст
притиска. Мало свежије и промјенљиво вријеме. Ујутру на западу облачно са
повременом кишом, на југу суво. Средином дана киша и пљускови ће се
премјештати ка југу и југоистоку, а на сјеверу ће бити суво уз постепено
разведравње. До вечери престанак падавина у већини предјела. Током ноћи на
сјеверу пролазна облачност која само понегдје може дати слабе пљускове. Због
нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је преведен у
стање приправности дана 11.09.2022. године у временском периоду 18 – 22 часа.

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

3. Радарско праћење: Од 18 часова радарским и сателитским системима пратимо
линнију пљускова око Загреба која се постепено премјешта према југу, југоистоку.
Око 20 часова, већ доста ослабљена, линија нестабилности стиже до Саве и
доноси слабе до умјерене пљускове са грмљавином и сјевањем у брањено
подручје. Пљускови улазе преко Саве на дијелу територије од Костајнице до Брода.
Иза 22 часа, поменута облачност се услојава, напушта брањено подручје и
ситуација се потпуно стабилизује.

4. Закључак: Врло кратка и слаба линија нестабилности је током ноћи изазвала слабе
и пар умјерених пљускова у западном дијелу Посавине. Мала количина
нестабилности у атмосфери и доста снижене дневне температуре нису давали
могућност за јаче конвективне развоје, те потребе за дејствовањем
противградним ракетама није било. На терерну је пријављена појава кише или
краћег пљуска уз интензивно сјевање и грмљавину.
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