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РПЦ Нова Топола, 31.07.2020. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 31. ЈУЛ 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини се задржава утицај гребена из Средоземља,
у приземљуслабљење антициклоналног поља. Ујутро ведро, у већини предјела
топло, на југу и у појединим местима на сјеверу, тропска ноћ. Током дана сунчано,
вруће, и доста спарно уз раст облака нестабилности у централном појасу што ће
послијеподне условити пљускове и грмљавинске процесе локално, углавном на
југозападу и крајњем истоку. Због нестабилне временске ситуације систем
противградне заштите је преведен у стање приправности дана 31.07.2020. године
у временском периоду 12.00 – 20.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у временском периоду 17.09 - 20.25.

3. Радарско праћење: Од 12 часова радарским системима пратимо јаке пљускове
недалеко од Сребренице, а затим многобројне пљускове који настају јужно од
брањеног подручја. Од 17 часова интензивно пратимо и јаке пљускове који са
сјевера, преко Саве улазе у брањено подручје, од Србца до Брчко Дистрикта, те
представљају потенцијалну опасност.

4. Закључак: Током дана испраћено је више десетина јаких пљускова око брањеног
подручја и мањи број у брањеном подручју. Најјаче нестабилности су захватиле
дио око Сребренице и подручја сјеверно од Саве. Приземни генератори су радили
у западном дијелу Републике Српске у периоду 16 - 18 часова. На терену смо осим
пролазних краткотрајних пљускова имали пријављену појаву краткотрајне
суградице у пљуску на подручју Сребренице.
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