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РПЦ Нова Топола, 19.08.2020. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 19. АВГУСТ 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини премјештање хладног фронта даље на
југоисток Балкана. У приземљу пад притиска. Ујутру умјерeно облачно у
централним предјелима и делимично на истоку уз могућу слабу кишу, у осталим
крајевима ведро.Током дана претежно сунчано уз промјенљиву облачност, а
повремено ће бити услова за краћу кишу или пролазне пљускове у источним
брдским крајевима. Дневне температуре нешто ниже него претходних дана. Због
нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је преведен у
стање приправности дана 19.08.2020. године у временском периоду 14.00 – 19.00
часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у временском периоду 16.50 - 17.39
часова.

3. Радарско праћење: Током дана, у периоду од 14 часова, радарским системима
пратимо слабе до умјерене пљускове који се генеришу око Саве на подручју од
Брода до Шамца, пљускове који прелазе преко Бијељине, као и пљускове око
Костајнице, јужно од брањеног подручја и у горњем Подрињу. Облачност се
премјешта умјереном брзином из правца сјеверозапада ка југоистоку. До 19
часова изнад брањеног подручја остаје радарски ведро.

4. Закључак: Данашњи прогнозе и параметри нестабилности су указивали на
могућност појаве ријетких пролазних пљускова што се на терену током дана и
потврдило. Због хладније атмосфере у односу на претходне дане, слабо развијени
конвективни облаци, који нису задовољавали критеријуме за дејство, у краћим
временским интервалима су показивали тренд раста, а затим брзо слабили и
дисипирали. Тако смо на терену од стране стријелаца имали пријављене појаве
краткотрајне суградице у пљуску на подручју Модриче, Градачца и Бијељине.

РУКОВОДИЛАЦ ОПЕРАТИВНОГ ТИМА:
Никола Тодоровић, дип. метеоролог

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

