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РПЦ Нова Топола, 01.06.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 01. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини постепено јача утицај гребена са југозапада
уз прилив топлијег ваздуха. У приземљу слабо изражено поље повишеног
притиска. Ујутру претежно ведро, на сјеверозападу умјерено облачно. Током
пријеподнева топлије уз сунчане периоде и постепени развој облака. Средином
дана и поподне промјенљиво вријеме уз повремене пљускове са грмљавином
који ће се прво јавити на западу и премјештати ка истоку. На југу Херцеговине
остаје претежно сунчано. Због нестабилне временске ситуације систем
противградне заштите је преведен у стање приправности дана 01.06.2022. године
у временском периоду 14 - 17 часова.

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

3. Радарско праћење: Од 14 часова радарским системима пратимо једноћелијски
развој недалеко западно од Сребренице. Премјештајући се у западно-
сјеверозападној струји, овај процес пролази тик уз јужну границу брањеног дијела
ове локалне заједнице и одлази преко Дрине у Србију. Од 15 часова пратимо још
једну ћелију која настаје изнад јужних станица Шипова и одмиче на исток, а затим
и најјачу ћелију током дана, која се генерише на крајњем југоистоку Кнежева. Ова
ћелија се премјешта такође на исток, у небрањено подручје. Након овога ситуација
се стабилизује.

4. Закључак: Данашње ријетке нестабилности су везане за брдско-планинска
подручја јужног дијела брањене територије. Сва три процеса су или пролазила тик
уз брањено подручје, или јачала изван брањеног подручја, те потребе за
дејствовањем ракетама није било.

РУКОВОДИЛАЦ ОПЕРАТИВНОГ ТИМА:
Никола Тодоровић, дипл. метеоролог

http://www.pgprs.info/
mailto:meteo@teol.net

