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ППЦ Нова Топола, 27.09.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 27. СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини југозападно струјање уз утицај циклона и
простране долине са сјевера. У приземљу таласање фронталне зоне преко запада
Балкана даље према истоку уз истовремено наилазак нове фронталне зоне из
Средње Европе. Током дана промјенљиво облачно уз кишу али и сунчане периоде.
Послијеподне може бити интензивнијих пљускова праћених грмљавином. Увече
киша слаби и престаје на западу, а до наредног јутра ће се задржати још на
југоистоку земље. Због нестабилне временске ситуације систем противградне
заштите је преведен у стање приправности дана 27.09.2022. године у временском
периоду 12.00 – 20.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у периоду 12.37 - 13.29 часова.

3. Радарско праћење: Радарским и сателитским системима од 12 часова пратимо
пространу слојасту облачност која са југозапада-запада доноси кишу или рјетке
пљускове. На дијелу територије око Тузле, унутар поменуте облачности, долaзи до
јачања неколико конвективних ћелија, које напредују према сјеверном дијелу
Зворника. Недуго за њима, јача и мањи број грмљавинских процеса западно од
Братунца и Сребренице. Сви ови процеси остају у границама умјерености западно
од Дрине, те није било потребе за кориштењем противградних ракета. Након тога
центар до 20 часова остаје у праћењу јаких пљускова сјеверније од Саве.

4. Закључак: Нестабилности испраћене током дана посљедица су простране
циклонске циркулације и таласања хладног фронта од нас према Србији и даље на
исток. Недовољно загријана атмосфера у моменту генерисања грмљавинских
процеса на истоку спречавала је достизање градоносних интензитета код нас, што
се десило касније, источно од Дрине. А јаки развоји у другом дијелу дана су остали
сјеверније од Саве, тако да није било потребе за дејствовањем противградним
ракетама. На територији Братунца од стране стријелаца пријављена је појава
краткотрајне ријетке суградице у пљуску.
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