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ППЦ Нова Топола, 29.09.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 29. СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини утицај и премјештање циклона са сјевера
Европе, а изнад наше регије и даље југозападно струјање. У приземљу утицај
циклона из Ђенове. Јутро промјенљиво до претежно облачно, уз слабу кишу
понегдје на југу и западу. У осталим крајевима углавном суво. Током дана
промјенљиво облачно са ријетком кишом или пљуском, на сјеверу са сунчаним
интервалима. Увече постепено наоблачење, у доста крајева кишовито. Због
нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је преведен у
стање приправности дана 29.09.2022. године у временском периоду 14.00 – 24.00
часа.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у периоду 14.39 - 15.25 часова.
Постојале су забране кориштења ваздушног простора током дана због сигурности
ваздушног саобраћаја.

3. Радарско праћење: Радарским и сателитским системима од 14 часова
интензивно пратимо један локални конвективни развој јужније од Модриче.
Премјештајући се у југозападној струји, поменути процес јача, те припремамо
стријелце на том подручју. Најјачу фазу достиже пред Савом и могућности за
дејство није било. Ситуација се смирује до 18 часова, када опет интензивно
пратимо нови развој на истој локацији, који се премјешта истом трасом као и
претходни. Нешто слабијег интензитета и он прелази преко Саве код Шамца.
Након овога центар прати градоносне развоје сјеверније, у Хрватској. Од 22 часа
пратимо јаке пљускове западно од Мостара и пар умјерених пљускова изнад Гацка
и Билеће. Од поноћи наилази пространа кишна облачност са запада и ситуација се
стабилизује.

4. Закључак: Нестабилности испраћене током дана последица су простране
циклонске циркулације, као и претходних дана. Два идентична развоја у Посавини
нису задовољавала критеријуме за дејство, док су у Хрватској и Србији постојали
градоносни процеси. На подручју Вукосавља од стране стријелца је пријављена
појава краткотрајне суградице у пролазном пљуску са грмљавином.
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