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РПЦ Нова Топола, 19.05.2020. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 19. МАЈ 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини геопотенцијал у паду уз јачање циклонске
циркулације изнад Апенинског и Скандинавског полуострва . У приземљу притисак
у паду усљед приближавања фронталног система . Током дана нестабилно са
кишом и пљусковима прво на истоку, поподне захватиће и остале крајеве, у
централним предјелима и на сјеверу са грмљавином. Интензивније падавине се
очекују на сјеверу, сјевероистоку и истоку. Због нестабилне временске ситуације
систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана 19.05.2020.
године у временском периоду 13.00 – 24.00 часа.

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

3. Радарско праћење: У току дана преко нашег подручја су прешле двије умјерено
нестабилне облачне масе. Од 13.00 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 20 часова напушта брањено подручје, али убрзо се генерише нова облачност
уз динамичку подршку линије нестабилности, која доноси пљускове са
грмљавином и кишу на брањеном подручју од Уне до Дрине. Смицање вјетра по
висини и млазна струја изнад нас погодују развоју конвекције, али недостаје
потенцијалне енергије нестабилности изнад брањеног подручја. Нисмо морали
користити противградне ракете у овом догађају.

4. Закључак: Током дана нису постојали услови за јаке конвективне развоје у
сјевернм дијеловима БиХ, тако да смо на терену имали појаву кише и локалних
пљускова са повременим електричним пражњењима. Јачи процеси су били у
централним планинским дијеловима БиХ.
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