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РПЦ Нова Топола, 30.05.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 30. МАЈ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини постепени пораст геопотенцијала уз
југозападно и западно струјање. У приземљу слабо циклонално поље.
Промjенљиво до претежно облачно, свјежије и кишовито вријеме. На југу ће бити
мало топлије уз повремено јаче пљускове са грмљавином. До краја дана падавине
слабе и престају уз дјелимично разведравање, слабе кише може бити понегде у
сјеверозападним крајевима. Због нестабилне временске ситуације систем
противградне заштите је преведен у стање приправности дана 30.05.2022. године
у временском периоду 13- 19 часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у периоду од 14:10-14:28.

3. Радарско праћење: Данашње праћење вршено је радарским и сателитским
системима. Осмотрено је више развоја ван брањене територије, јужније од
Шипова, те пар слабијих развоја око Сребренице, који су условили пролазне
пљускове праћене грмљавином, те потребе за дејством противградних ракета није
било. Након 20 часова долази до стабилизације временских услова.

4. Закључак: Услијед пораста нестабилности на крајњем југозападу и југоистоку,
испратили смо више развоја, који су били везани за слабо циклонално струјање,
који су дали пролазну кишу или пљускове слабијег интензитета праћене
грмљавином у ширем подручју Сребренице и Шипова. У атмосфери, која се
претходних дана охладила проласком линије нестабилности и хладног фронта,
није постојало довољно енергије нестабилности за јаче развоје, стога није
постојала потреба за дејствовање противградним ракетама.
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