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РПЦ Нова Топола, 08.05.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 08. МАЈ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини циклон изнад југа Италије, Јадрана и нашег
региона који утиче на нестабилно вријеме, а потом се премјешта ка југу Грчке и
области Егеја уз истовремено јачање гребена са запада. Током дана промјенљиво
уз сунчане периоде, поподне у источним, јужним и централним предјелима
облачно са кишом или пљусковима, падавине ће се потом премјештати ка
сјеверозападу земље. Због нестабилне временске ситуације систем противградне
заштите је преведен у стање приправности дана 08.05.2022. године у временском
периоду 13.00 – 20.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у периоду 14.33 – 15.06 часова.

3. Радарско праћење: Од 13 часова радарским системима пратимо облачност која
доноси кишу и пљускове ван брањеног подручја осим локалних управа Шипова,
Козарске Дубице, Мркоњић Града и Приједора. Премјештање развоја је било од
истока према западу. Касније више развоја у сјеверозападном и централном
дијелу БиХ. Методолошки критеријуми за испаљивање ракета током дана унутар
брањеног подручја нису задовољени, те дејства ракетама није било. Од 20 часова
долази до општег слабљења нестабилности и наступа постепена стабилизација.

4. Закључак: Пљусковите падавине, које смо током дана испратили, инициране су
дјеловањем циклона који се премјешта према Грчкој. У Црној Гори и централној
БиХ ван брањеног подручја било је јачих нестабилности, нарочито у централном и
југозападном дијелу. Остали процеси су давали кишу и пљускове уз сијевање и
грмљавину.
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