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РПЦ Нова Топола, 14.05.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 14. МАЈ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини, у првом дијелу дана утицај циклона који се
премјешта даље ка југу Балкана, а током поподнева поново јача гребен са запада.
У приземљу слабо антициклонално поље притиска. Ујутру умјерено облачно и суво.
Слаба киша ће падати само понегдје у вишим предјелима. Средином дана топло и
промјенљиво облачно уз сунчане периоде. Температура ће бити мало нижа у
односу на претходне, врло топле дане. Током поподнева развој облака ће
условити повремену кишу и пљускове са грмљавином. Пљускови ће бити чешћи у
јужним предјелима, а на сјеверу остаје суво. Због нестабилне временске ситуације
систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана 14.05.2022.
године у временском периоду 00.00 – 19.00 часова.

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

3. Радарско праћење: Дањашње праћење се састоји из два дијела. Први дио је од
поноћи, када радарским системима пратимо облачност са сјеверозапада која до 2
сата даје многобројне краткотрајне пљускове јужно од Саве. Одмицањем јужније,
падавине се услојавају и ситуација се стабилизује. Други дио праћења вршен је у
послијеподневним часовима на простору Херцеговине. Од 13 часова извршено је
праћење више развоја кумулунимбусних облака, претежно једноћелијског типа,
који су дали пролазне локалне пљускове праћене грмљавином. Од 19 часова,
наступа стабилизација временских услова на посматраном територију.

4. Закључак: Нестабилна временска ситуација која је данас захватила брањену
територију била је условљена прво проласком линије нестабилности, а потом и
хладног фронта, који се даље помјерају у правцу истока Балканског полуострва.
Развоји су били слабог до умјереног интензитета, те нису испуњавали критеријуме
за дејствовање противградним ракетама. На терену, од стране стријелаца и на
АПГС - ма, били су осмотрени само пролазни пљускови праћени грмљавином.
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