
ЈП „ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ а. д. Градишка
улица. Козарских бригада бб Градишка 78400, једночлано а.д. основни капитал: 1.323.844,00 КМ, у цјелости
уплаћен, Регистар: Окружни привредни суд Бања Лука-Рјешење број 057-0-Рег-17-000675. ЈИБ: 4401041350007
Жиро рачун: 555-007-00022893-60, Нова Банка а.д. Бања Лука. Контакт: тел. (+387) 51/ 813-167;
факс.51/ 825- 262; директор 051/825-260;web страница:www.pgprs-info.com e-mail:meteo@teol.net
Managment Sistem standard ISO 9001:2008 Certificate No 387350007620001

РПЦ Нова Топола, 23.05.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 23. МАЈ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини се одржава сјеверoзападно струјање између
долине са сјевероистока Европе и гребена који се премјешта са запада према
нашем региону. У приземљу је притисак мало испод нормале у већем дијелу
Еропе, уз тасање линије нестабилности из правца Алпа према југоистоку. Први дио
дана умјерено до претежно облачно уз повремену кишу на западу, југозападу и на
југоистоку, у осталим предјелима суво. Средином дана киша и пљускови са
грмљавином се премештају ка истоку. Због нестабилне временске ситуације
систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана 23.05.2022.
године у временском периоду 13 - 17 часова.

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

3. Радарско праћење: Ток данашњег праћена односио се само на крајњи јужни дио
брањеног подручја, гдје је испраћено више развоја кумулонимбусних облака,
слабог до умјерног интезитета, док се у централној Босни јавио мањи број доста
јачих процеса који се у сјеверозападнј струји даље премјештају ка југоистоку. Већ у
17 часова, поменута облачност се премјестила доста јужније и ситуација се изнад
брањеног подручја потпуно стабилизује.

4. Закључак: Нестабилна ваздушна маса током другог дијела дана веана је била за
брдско-планинске крајеве јужно од брањене територије, те су и грмљавински
процеси генерисани у том региону. Изнад јужних дијелова територије Шипова
осмотрено је пар умјерених, краткотрајних пљускова, који су по ингезитету били
доста слабији од методолошких критеријума за дејство, док су доста јачи процеси
осмотрени 20 од 30 километара источније, у небрањеном подручју. Изнад остатка
брањеног подручја током дана је било суво и лијепо вријеме.
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