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ППЦ  Нова Топола, 26.04.2019. год. 
 
ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ 
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА 
 

ПРВИ  ИЗВJЕШТАЈ  О  ПРАЋЕЊУ  НА  ДАН  26. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ 
 

1. Метеоролошка ситуација: По висини се задржава утицај термобаричког гребена и 
антициклона у приземљу уз постепени пад притиска и геопотенцијала усљед 
приближавања хладног фронта са запада који ће се током ноћи премјештати 
преко нашег подручја. Услови за јаче развоје су сјеверније и источније од  БиХ, а 
нестабилности јаче и израженије на Јадрану и у западној и сјеверозападној 
Хрватској. Приправност је била од 17.00  часова до 24.00 часа због нестабилности у  
западном дијелу Републике Српске, унутар брањене територије и сјеверно од Саве 
у Хрватској. Припремане су противградне станице општине Градишка. 
 

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

 
3. Радарско праћење: Од 15.00 часова радарским системима праћени су киша и 

пљускови умјереног интензитета, ван брањене територије и један процес у зони 
Козаре. Грмљавински процеси су се премјештали од југозапада према сјеверу. 
Током вечери због проласка фронта грмљавине и пљускови су у ноћи захватили 
Херцеговину и источни дио Републике Српске. Развоји нису били интензитета да се 
морају користити противградне ракете. Приземни генератори су превентивно 
укључени у 17 часова.  

 
4. Закључак: Поред југозападног висинског струјања долази до предфронталног и 

фронталног таласања уз прилив влажније и нешто хладније ваздушне масе. 
Углавном се јављају киша и локални пљускови са умјереним интензитетима. Није 
било изражено смицање вјетра.    

 
РУКОВОДИЛАЦ ОПЕРАТИВНОГ ТИМА: 
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