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РПЦ Нова Топола, 05.06.2020. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 05. ЈУНИ 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини јачање југозападног струјања због
премјештања осе долине, на периферији дубоког циклона са сјеверозапада
Европе. У приземљу пад притиска уз приближавање хладног фронта. Јутро
облачно, на југу, и истоку са кишом и пљусковима. Биће услова за појачан вјетар и
пљускове са грмљавином. Због нестабилне временске ситуације систем
противградне заштите је преведен у стање приправности дана 05.06.2020. године
у временском периоду 14.00 – 20.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука од 17.53 до 18.30 часова.

3. Радарско праћење: У току дана преко нашег подручја је прешла линија
нестабилности. Од 14.00 часова радарским системима је праћена облачност која
од југозапада улази у брањено подручје, шири се и премјешта ка централним и
источним подручјима. Јачи процеси су давали пљускове и кишу. Око 18 часова на
терену Лакташа и Српца пратимо јачи процес који се уз Врбас премјешта према
Сави и излази у Хрватску. Давао је јаку кишу и пљусак без суградице и града.

4. Противградне ракете нисмо морали испаљивати.

5. Закључак: Нису постојали услови за јаке конвективне развоје унутар брањеног
подручја, тако да смо на терену имали појаву кише и локалних пљускова са
повременим електричним пражњењима. Недовољна термичка конвекција и
слабије изражени динамички ефекти таласања у атмосфери погодовали су појави
пљускова праћених најчешће умјереном конвекцијом.
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