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РПЦ Нова Топола, 09.05.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 09. МАЈ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини и даље циклон изнад југа Италије, Јадрана и
нашег региона који утиче на нестабилно вријеме, а потом се премјешта ка југу
Грчке у област Егеја уз истовремено јачање гребена са запада. У приземљу слабо
антициклонално поље притиска. Ујутру умјерено до претежно облачно и суво.
Током дана промјенљиво облачно са сунчаним периодима и даље нестабилно,
поподне постоје услови за повремену кишу или пљускове са грмљавином у
сјеверним и јужним предјелима. Због нестабилне временске ситуације систем
противградне заштите је преведен у стање приправности дана 09.05.2022. 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 13.41 – 18.52 часова.

3. Радарско праћење: Од 13 часова радарским системима пратимо пљусак сјеверно
од Градишке у Хрватској и неколико процеса јужно од брањеног подручја. Након
тога, током цијелог дана пратимо једноћелијске грмљавинске процесе
стационарног или споропокретног типа. Први развој је изнад територије Српца, а
затим и изнад Приједора, Брода, Градишке, Добоја. Од 20 часова долази до
престанка генерисања конвективне облачности и ситуација се стабилизује.

4. Закључак: Данашње нестабилности су као и неколико претходних дана
инициране дјеловањем циклона који се премјешта према Грчкој. Не превисоке
вриједности параметара нестабилности су допустиле конвективне развоје
умјерених интензитета, те потребе за кориштењем противградних ракета није
било. У западном дијелу Републике Српске радили су приземни генератори у
периоду 14 - 19 часова. На терену од стране стријелаца имамо пријављене појаве
само краткотрајних пљускова и грмљавине.
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