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РПЦ Нова Топола, 19.05.2021. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 19. МАЈ 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини таласање зоналног струјања и
продубљавање долине преко западног Балкана и Јадранског мора. У приземљу
пролазак хладног фронта. Током дана промјенљиво до претежно облачно са
повременом кишом и пљусковима, уз грмљавинске процесе који ће се
премјештати од запада према истоку. Због нестабилне временске ситуације
систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана 19.05.2021.
године у временском периоду 13.00 – 19.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 14.41 – 17.33 часова. Током дана је постојала забрана
кориштења ваздушног простора.

3. Радарско праћење: Од 13 часова радарским системима и путем интернета
интензивно пратимо облачност, која даје локалне пљускове на западном дијелу
Републке Српске, јужно од брањене територије. У наставку поподнева процеси се
полако премјештају према централним и источним подручјима до преласка преко
Дрине у Србију. Развоји су били јачи јужно од брањене територије, интензивирани
динамиком у зони фронта, орографијом и израженим смицањем вјетра по висини.
Најинтензивнији пљускови су били на западном дијелу југ Града Бањалука, терен
општине Челинац, подручје Теслића, Тузлански Кантон и Зворник на Дрини. Није
било испаљивања ракета, процеси су били јачи ван брањене територије.

4. Закључак: Недовољно топао приземни и средњи слој атмосфере по висини, нису
омогућили градоносне развоје испред и у зони фронта током дана. Максимална
дневна температура до 15 степени.
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