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РПЦ Нова Топола, 21.05.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 21. МАЈ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини утицај и премjештање осе гребена преко
наших крајева. У приземљу пад притиска услијед приближавања ослабљеног
хладног фронта. Наставља се претежно сунчано и врло топло вријеме. Предвече и
током ноћи од сјевера преко централних крајева ка истоку пролазна облачност уз
кишу или пљускове праћене грмљавином. Због нестабилне временске ситуације
систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана 21.05.2022.
године у временском периоду 16 - 03 часа.

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

3. Радарско праћење: Током дана испраћено је више конвективних облачних ћелија,
те је праћење вршено у четири дијела. Први развоји кумулонимбусне облачности
јавили су се јужније од Шипова, у појасу Динарида, гдје дају пљускове праћене
грмљавином на поменутом подручју. Следећи, појачани стационарни развоји
јавили су се на подручју крајњег сјевера Херцеговине. Иза 20 часова јавља се трећа
нестабилност, која је условљена активношћу хладног фронта, који је таласао кроз
централне дијелове Хрватске. Последња нестабилност ушла је из Словеније у
Хравтску, гдје је постепено ослабила и дошла у наше крајеве у виду слабе кише
или ријетхих пљускова праћених грмљавином. Иза 3 сата послије поноћи 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 били су
осмотрени само пролазни пљускови праћени грмљавином.
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