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ППЦ  Нова Топола, 22.05.2019. год. 
 
ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ 

СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА 

 
ПРВИ  ИЗВJЕШТАЈ  О  ПРАЋЕЊУ  НА  ДАН  22. MAJ 2019. ГОДИНЕ 

 

1. Метеоролошка ситуација: Током дана промјенљиво вријеме уз сунчане 
интервале, а поподне уз развој облака нестабилности условиће кишу и пљускове 
са грмљавином, најприје  на западу и сјеверу, а потом у већини крајева.  Због 
нестабилне временске ситуације, систем противградне заштите је преведен у пуну 
приправност дана 22.05.2019. године у временском периоду 12.48 – 19.44 часова 
на територији Градова Приједор, Бања Лука, Бијељина, Добој, Градишка те 
општина Козарска Дубица, Лакташи, Прњавор, Србац, Дервента, Станари. 
 

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од                                  
FIC  (Центар летних информација) Бања Лука у времену од 15.36 - 19.36 часова.  

 
3. Радарско праћење: Од 11.00 часова радарским системима праћени су киша и 

касније пљускови јужно и западно од брањеног подручја и унутар брањене 
територије на западу. Иза 15 часова интензивно пратимо пљускове са грмљавином 
у западном дијелу брањене територије. Процеси су били вишећелијски са 
пулсирањем интензитета до 30 минута. Најјачи су показивали тренд лијеве 
вртложности. Само је на територији југа Прњавора дошло до јачег развоја који је 
дао мало ситне суградице у пљуску. 

 
4. Закључак: Данашњи услови су дозвољавали умјерене конвективне развоје што се 

на терену и потврдило. Осим пљускова и слабе грмљавине краткотрајна ријетка 
суградица у пљуску је пријављена на јужном рубном подручју територије општине 
Прњавор. Недовољно смицање вјетра на висини није дозволило организовање 
јачих процеса. Приземни генератори су у Поткозарју и Лијевче пољу радили од 
13.00 до 19.45 часова. 
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