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ППЦ Нова Топола, 22.09.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 22. СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини се пространи циклон постепено премjешта
према истоку Европе, а наш регион се налази у задњем дијелу овог система уз
прилив хладнијег ваздуха са сјевера. У приземљу притисак изнад нормале под
утицајем поља високог притиска које се шири из централне Европе. Ујутру хладно,
на истоку умјерено до претежно облачно, у осталим предјелима ведро. Током
дана сунчано уз малу до умјерену облачност. На истоку облачније уз могућу
локалну кишу или пљусак. Због нестабилне временске ситуације систем
противградне заштите је преведен у стање приправности дана 22.09.2022. године
у временском периоду 14.00 – 20.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у периоду 18.23 – 19.31 часова.

3. Радарско праћење: Радарским и сателитским системима од 14 часова
посматрамо облачност која са сјевера доноси краткотрајну кишу или пљускове.
Пљускови су трајања до 5 мин, без грмљавине. Више десетина пљускова је током
неколико часова захватило сјеверни дио брањеног подручја. Од 16 часова
умјерени пљускови прелазе у кишу, а од 18 часова понови интензивно пратимо
нешто јаче грмљавинске процесе, који се са сјевера приближавају територији
Бијељине и представљају потенцијалну опасност. Приласком поменуте облачности
Сави, пљускови слабе те није било потребе за кориштењем противградних ракета.
Од 20 часова падавине се поново услојавају и ситуација се стабилизује.

4. Закључак:Многобројни слаби до умјерени пљускови у сјеверном дијелу брањеног
подручја последица су циклонске циркулације изнад шире регије. Атмосфера је
током дана располагала врло малим количинама потенцијалне енергије
нестабилности, те није било услова за јаче конвективне развоје. Специфичност
данашње ситуације огледа се у томе да је атмосфера видно охлађена у односу на
претходни период и пљускови са слабом вертикалном развијеношћу и
интензитетом могу дати појаву ситне суградице. Тако смо на подручју Градишке и
Бијељине од стријелаца имали пријављну појаву краткотрајне и врло ситне
суградице у киши или слабом пљуску.
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