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РПЦ  Нова Топола, 29.04.2021. год. 
 
ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ 
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА 
 

ПРВИ  ИЗВJЕШТАЈ  О  ПРАЋЕЊУ  НА  ДАН  29. АПРИЛ  2021. ГОДИНЕ 
 

1. Метеоролошка ситуација: Присутно је југозападно висинско струјање на предњој 
страни долине уз притјецање топлијег ваздуха. У приземљу слаби утицај циклона. 
Током дана сунчано уз мало до умјерено облачно небо. У централном и источном 
дијелу брањене територије средином дана и поподне локално развој 
конвективних облака уз грмљавину праћену кишом и пљусковима. Због 
нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је преведен у 
стање приправности дана 29.04.2021. године у временском периоду 13.00 – 19.00 
часова. 
 

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

3. Радарско праћење: Од 12 часова радарским системима пратимо облачност која 
доноси кишу и пљускове у сјевероисточном дијелу брањеног подручја. По 
интензитету, најјачи пљускови су генерисани изнад територије Градачца, Модриче 
и даље према Сави. Јачи развоји су били преко Саве у Хрватској и источније у 
Србији. Премјештајући се од југозапада према сјевероистоку, облачне ћелије су 
након 15 до 20 минута дисипирале уз падавине.  Методолошки критеријуми за 
испаљивање ракета током дана нису задовољени, те дејства ракетама није било. 
Од 17 часова падавине се потпуно услојавају наступа стабилизација атмосфере. 

4. Закључак: Нестабилности које смо током дана испратили, инициране су 
таласањем топлог фронта на висини изнад нашег подручја. Недовољно загријана 
атмосфера није погодовала јачим нестабилностима у брањеном подручју, иако је 
било изражено смицање вјетра по висини и присуство млазне струје. 
Противградне станице у Посавини су јавиле за грмњавину и краткотрајне 
пљускове. 
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