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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ 

СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА 

 
ПРВИ  ИЗВJЕШТАЈ  О  ПРАЋЕЊУ  НА  ДАН  04. MAJ 2019. ГОДИНЕ 

 

1. Метеоролошка ситуација: На висини југозападно и јужно струјање на предњој 
страни долине, док је у приземљу циклогенеза на сјеверу Италије уз 
приближавање, а у недјељу и таласање фронталне зоне преко Јадрана и Балкана. 
Током пријеподнева падавинска зона се шири, тако да ће у другом дијелу дана 
захватити већину крајева уз облачно вријеме. Киша и локални пљускови са 
грмљавином уз мјестимично обилније падавине  у Херцеговини. Приправност је 
била од 13.00 часова до 18.00 часова због нестабилности у западном и 
централном дијелу Републике Српске, унутар брањене територије и преко Саве у 
Хрватској.  
 

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од FIC (Центар 
летних информација) Бања Лука у времену од 13.12 до 13.35 часова.  

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

пљускови умјереног интензитета, у југозападном, западном и централном дијелу 
БиХ. Јавља се неколико јачих грмљавина и пљускова у западном и централном 
дијелу РС. Грмљавински процеси су се премјештали од југозапада према 
сјевероистоку.  Конвективни процеси су краткотрајно давали назнаке јачања 
интензитета уз појачане пљускове. Није било услова за градоносне олује. 

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

утицаја топлог фронта у западном и централном дијелу БиХ. Углавном се јављају 
киша и локални пљускови са умјереним до јаким интензитетима. Уз Јадранску 
обалу и непосредно у залеђу су грмљавински процеси праћени интензивним 
падавинама. 
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