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ППЦ Нова Топола, 01.10.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 01. ОКТОБАР 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини се наставља утицај цикона који се шири од
сјевера Европе до Балкана и Средоземља. У склопу овог система преовладава
југозападно струајње уз прилив топлог ваздуха. У приземљу се одржава циклон и
фронтална зона изанд Јадрана и нашег региона. Током дана на истоку топло и
промјенљиво облачно уз сунчане периоде. На југу и западу повремена киша и
пљускови. Током поподнева пролазна облачност се премјешта од запада према
сјеверу и истоку и доноси пролазно јаче пљускове са грмљавином. Увече у већини
предјела суво. Због нестабилне временске ситуације систем противградне заштите
је преведен у стање приправности дана 01.10.2022. године у временском периоду
08.00 – 17.00 часа.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у периоду 11.59 - 13.48 часова.

3. Радарско праћење: Радарским и сателитским системима од јутарњих часова
пратимо један локални конвективни развој западно од Новог Града, који се у
југозападној струји премјешта низ Уну према Хрватској. Прешавши сјеверно од
Саве престаје да представља опасност за брањено подручје. До поднева
посматрамо слојасту облачност која се премјешта према истоку, када долази до
брзог грмљавинског развоја јужно од Мањаче. Уласком у брањено подручје,
поменути јаки процес показује нагли тренд слабљења, те није било потребе за
кориштењем противградних ракета. Остатак дана пратимо кишу и умјерене
пљускове све до преласка облачности преко Дрине.

4. Закључак: Нестабилности испраћене током дана су последица таласања
фронталне зоне у склопу простране циклонске циркулације изнад нашег подручја.
Нешто већа количина енергије нестабилности се налазила у западном дијлу
територије, те у тој области и долази до пар јачих конвективних развоја.
Противградне ракете нису кориштене, а од стране стријелаца пријављене су само
појаве кише или пљускова.
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