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ППЦ  Нова Топола, 13.05.2019. год. 
 
ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ 
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА 
 

ПРВИ  ИЗВJЕШТАЈ  О  ПРАЋЕЊУ  НА  ДАН  13. MAJ 2019. ГОДИНЕ 
 

1. Метеоролошка ситуација: На висини задржавање циклонске циркулације у 
централном Средоземљу, скретање јужног струјања на источно и прилив мало 
хладнијег ваздуха. У приземљу таласање фронталне зоне преко централних и 
јужних дијелова Балкана. Током дана облачно  вријеме  са кишом и локалним 
пљусковима уз обилне падавине у западним крајевима. На крајњем истоку постоји 
могућност за појаву ријетких локалних пљускова са грмљавином. Приправност је 
била од 13.00 часова до 20.00 часова због нестабилности у источном дијелу 
брањеног подручја и сјеверно од Бијељине у Србији.  
 

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

 
3. Радарско праћење: Од 14.00 часова радарским системима праћени су киша изнад 

већег дијела брањеног подручја те повемени пљускови са грмљавином јужно од 
Тузле. Од 16 до 19 часова интензивно пратимо појединачне пљускове са 
грмљавином прво јужно, а затим сјеверно и источно од Брчко Дистрикта. 
Конвективни процеси су краткотрајно давали назнаке јачања интензитета уз 
појачане пљускове са грмљавином. Није било услова за градоносне олује. Јаки 
конвективни развоји су генерисани сјеверно од Бијељине у Србији до 20 часова. 

 
4. Закључак: Због прилива топлијег ваздуха са југа унутар циклонске циркулације, 

мања могућност за ријетку појаву пљускова са грмљавином постојала је у 
источном дијелу брањеног подручја. Иза 16 часова створили су се повољни 
услови, те је генерисан мањи број умјерених једноћелијских и вишећелијских 
процеса изнад Брчко Дистрикта и Бијељине који су давали нешто интензивније 
пљускове и слабу грмљавину у краћег трајања.  
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