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РПЦ Нова Топола, 02.06.2020. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 02. ЈУНИ 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини сјеверозападно струјање, у уторак
периферија циклона са истока Европе уз постепено попуњавање. У приземљу
слабоградијентно циклонално поље. Јутро ведро и сунчано у свим предјелима, на
крајњем истоку уз слабу кишу до поднева. Током дана претежно сунчано вријеме
и мало топлије. Локално ће бити повремене кише и пљускова. Због нестабилне
временске ситуације систем противградне заштите је преведен у стање
приправности дана 02.06.2020. године у временском периоду 13.00 – 19.00 часова.

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

3. Радарско праћење: У току дана источније од нашег подручја је прешла линија
нестабилности. Од 13.00 часова радарским системима је праћена облачност која
са сјевера улази у брањено подручје, шири се и премјешта ка југу и југоистоку, те
доноси локално кишу и пљускове са умјереном грмљавином. Та облачност иза 18
часова напушта брањено подручје. На југоисточном дијелу општине Бијељина
грмљавински процес је краткотрајно појачао, на удаљености 5-8 километара
западно од Дрине и излазио преко Дрине у Србију. Кориштење ракета није било
могуће због близине државне границе. Једна противградна станица је пријавила
суградицу и ситан град у пљуску.

4. Закључак: Нису постојали услови за јаке конвективне развоје у сјеверним
дијеловима БиХ, тако да смо на терену имали појаву кише и локалних пљускова са
повременим електричним пражњењима. Јачи процеси су били у источном дијелу
брањене територије.
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