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ППЦ  Нова Топола, 12.05.2019. год. 
 
ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ 
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА 
 

ПРВИ  ИЗВJЕШТАЈ  О  ПРАЋЕЊУ  НА  ДАН  12. MAJ 2019. ГОДИНЕ 
 

1. Метеоролошка ситуација: Током дана од поднева  облачно и хладније вријеме са 
кишом и локалним пљусковима уз обилне падавине прво у западним и сјеверним 
крајевима а касније ће се падавине проширити на остале крајеве .  Приправност је 
била од 15.00 часова до 21.00 час због нестабилности у западном, источном и 
централном дијелу Републике Српске, унутар брањене територије и преко Саве у 
Хрватској. Приправност је проглашена за Град Градишку и општине Лакташи, 
Прњавор, Зворник и Братунац. 
 

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 источном и централном дијелу БиХ. Јавља се 
неколико јачих грмљавина и пљускова у западном и централном дијелу РС. 
Грмљавински процеси су се премјештали од југа према сјеверу. Конвективни 
процеси су краткотрајно давали назнаке јачања интензитета уз појачане пљускове 
са врло мало ситне суградице. Није било услова за градоносне олује. 

 
4. Закључак: Уз јужно висинско струјање у циклонској циркулацији, долази до 

локалних развоја у  зони утицаја топлог фронта у  БиХ. Млазна стуја је била изнад 
Средоземља и Италије. Вртложност у средњем слоју иза 12 часова је попустила. 
Вертикално струјање није било изражено. Ове околности нису подржавале јак 
развој градоносних олуја.  Углавном се јављају киша и локални пљускови са 
умјереним до јаким интензитетима. Приземни генератори су у Поткозарју и 
Лијевче пољу радили од 14.00 до 16.30 часова. 
 
РУКОВОДИЛАЦ ОПЕРАТИВНОГ ТИМА: 
Рајко Поповић, мр физике 
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