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РПЦ Нова Топола, 03.08.2020. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 05. АВГУСТ 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини задржавање југозападног струјања, даљи
пад геопотенцијала и одсецање циклона у области Алпа, који ће се премјештати ка
Јадрану. У приземљу слабоградијентно циклонално поље притиска. У току јутра
променљиво облачно вријеме, нестабилно са пљусковима и грмљавином. Током
дана и послијеподне мјестимично са кишом, пљусковима и грмљавином. Током
ноћи између 04. и 05. августа јаче нестабилности се очекују у источном дијелу
брањеног подручја. Локално је могућа већа количина падавина за кратко вријеме.
Због нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је преведен у
стање приправности дана 05.08.2020. године у временском периоду 22.00 – 03.00
часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у временском периоду 23.15 - 00.06
часова.

3. Радарско праћење: Током ноћи, као наставак дејства од претходног дана, од 22
часа интензивно пратимо јаке пљускове који се од линије Дервента - Добој
премјештају на исток. Најјачи процеси се у почетку налазе јужно од брањеног
подручја, а иза 23 часа та облачност из југозапада, од Тузле, прелази преко
Семберије. Затим, линија јаких пљускова са грмљавином прелази преко
Сребренице и Братунца у Србију. Око 3 часа ујутру, ситуација се стабилизује, те на
брањеном подручју остају умјерене падавине.

4. Закључак: Прелазак фронта преко брањеног подручја условио је појаву јаких
нестабилности током цијелог претходног дана и ноћи. Пљускови су праћени
олујним вјетровима, великом количином падавина у кратким временским
интервалима и интензивним електричним пражњењима. Од стране стријелаца је
око поноћи пријављена појава краткотрајне суградице у пљуску на подручју
Лопара.
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