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РПЦ Нова Топола, 03.05.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 03. МАЈ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: Висинска долина слаби и одржава се у нашем региону у
првом дијелу дана, а затим се премјешта даље према истоку Балкана. У приземљу
слабо изражено поље притиска око нормале одржава се изнад већег дијела
Европе. Ујутру умјерено облачно уз сунчане периоде, на југу и понегде на истоку
облачније. Током дана топлије, на сјеверу претежно сунчано уз мало облака. На
југу, на југозападу развој облака који доносе повремену кишу и пљускове са
грмљавином. До вечери престанак падавина. Због нестабилне временске
ситуације систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана
03.05.2022. године у временском периоду 13.00 – 16.00 часова.

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

3. Радарско праћење: Од 13 часова радарским системима пратимо локални развој
облачности која доноси пљускове праћене грмљавином на подручју Херцеговине
(Требиње). У наставку дана, облачност једним дијелом постепено дисипира, док се
нове ћелије даље премјештају у правцу Федералног дијела Херцеговине.
Методолошки критеријуми за испаљивање ракета током дана нису задовољени, те
дејства ракетама није било. Од 16 часова долази до општег слабљења облачности
и наступа стабилизација.

4. Закључак: Локалне пљусковите падавине праћене грмљавином и електричним
пражњењем, које смо током дана испратили, инициране су таласањем висинске
долине која се преко наших крајева премјешта даље кад истоку Балканског
полуострва. Камерама на аутоматским лансерима регистроване су само појаве
умјерених пљускова.
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