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РПЦ Нова Топола, 03.06.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 03. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини и даље јача утицај гребена са југозапада уз
прилив топлијег ваздуха. У приземљу слабо изражено поље повишеног притиска.
Ујутру и прије подне претежно сунчано и топло. Током дана развој облака који ће
увече и у ноћи давати краткотрајну кишу, а понегдје и локалне пљускове са
грмљавином. Због нестабилне временске ситуације систем противградне заштите
је преведен у стање приправности дана 03.06.2022. године у временском периоду
02 – 05 и 23 - 04 часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у периоду 23.35 – 00.02 часова.

3. Радарско праћење: Данашње праћење је везано за сами почетак и завршетак
дана. Након синоћњег интензивног дејства, од 2 сата ујутру центар је остао у
праћењу простране облачности која се премјешта од Прњавора и Дервенте на
исток. Сјеверни дио те облачне масе је давао појаву кише, док је јужни давао
локалне пљускове са грмљавином. Преласком падавина преко Дрине ситуација се
стабилизује. Од 23 часа центар је поново у праћењу нове облачности која прелази
од запада преко брањеног подручја и даје кишу. Прије поноћи долази до развоја
јаких грмљавинских процеса изнад Прњавора. Процеси се шире, умножавају и
премјештају на исток јужним дијеловима полигона. Око 4 часа ујутру облачност
прелази преко Сребренице у Србију и ситуација се поново стабилизује.

4. Закључак: Данашње нестабилности су наставак вишедневних нестабилности
везаних за шире подручје око наше територије. Како је генерисање грмљавинских
процеса везано за ноћне часове када је атмосфера, гледано на дневном нивоу,
најхладнија, интензитети су остајали слабији од методолошких критеријума за
дејство, те није било потребе за кориштењем противградних ракета. Од стране
стријелаца на терену пријављене су појаве само кише или пљускова са
грмљавином.
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