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РПЦ Нова Топола, 14.05.2020. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 14. МАЈ 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини током цијелог периода задржава се
југозападно, уз краткотрајно успостављање западног струјања. У приземљу
циклонско поље и таласање хладног фронта преко сјевера, а послије подне и
увече пролазак фронта преко наших крајева. Ујутру облачно, кишовито и топло.
Током дана промјенљиво облачно уз могуће локалне пљускове. Због нестабилне
временске ситуације систем противградне заштите је преведен у стање
приправности дана 14.05.2020. године у временском периоду 11.00 – 12.00 часова
на територији локалних управа Бијељина и Брчко Дистрикт.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у периоду 11.11 - 11.39. Током дана
није постојала забрана кориштења ваздушног простора.

3. Радарско праћење: У току дана преко нашег подручја су прешле две умјерено
нестабилне облачне масе. Од 06.00 часова радарским системима праћена је
облачност која са југа улази у брањено подручје, шири се и премјешта ка
сјевероистоку, те доноси локално кишу и пљускове са грмљавином. Та облачност
иза 10 часова напушта брањено подручје, али убрзо се генерише нова облачност
која доноси пљускове са грмљавином претежно на крајњем истоку, а у осталим
крајевима кишу.

4. Закључак: Током дана нису постојали услови за јаке конвективне развоје у
сјевернм дијеловима БиХ, тако да смо на терену имали појаву кише, слабих до
умјерених локалних пљускова са повременим интензивним електричним
пражњењима.
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