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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ 

СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА 

 
ПРВИ  ИЗВJЕШТАЈ  О  ПРАЋЕЊУ  НА  ДАН  03. MAJ 2019. ГОДИНЕ 

 

1. Метеоролошка ситуација: На висини премјештање осе термобаричког гребена ка 
Црном мору. У приземљу слабоградијентно циклонско поље.   Ујутру умјерено до 
потпуно облачно и суво, пријеподне су могући локални пљускови на истоку, 
сјевероистоку и Херцеговини. Током  дана и поподне промјенљиво и нестабилно 
вријеме уз мјестимичну кишу и локалне пљускове, али и сунчане интервале. 
Приправност је била од 13.00 часова до 19.00 часова због нестабилности у 
источном и западном дијелу Републике Српске, унутар брањене територије, у 
Подрињу и у близини преко Саве у Хрватској.  
 

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

 
3. Радарско праћење: Од 13.00 часова радарским системима праћени су киша и 

пљускови умјереног интензитета, у Посавини, Семберији, централној БиХ и 
Подрињу.  Касније се јавља неколико јачих грмљавина и пљускова у западном 
дијелу РС. Грмљавински процеси су се премјештали од југозапада према 
сјевероистоку.  Конвективни процеси су краткотрајно давали назнаке јачања 
интензитета уз појачане пљускове. 

 
4. Закључак: Уз југозападно висинско струјање долази до локалних развоја у 

нестабилној маси у централном, источном и касније западном дијелу БиХ. 
Углавном се јављају киша и локални пљускови са умјереним до јаким 
интензитетима. Није била изражена вртложност у средњем слоју атмосфере, а 
услови за нестабилности су постојали до 21 час. Јачи пљускови и грмљавине су 
били сјеверно од Саве у Хрватској.  
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