
 
               ЈП  „ПРОТИВГРАДНА  ПРЕВЕНТИВА  РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“  а. д.  Градишка 

 улица. Козарских бригада бб  Градишка 78400,  једночлано  а.д.  основни капитал: 1.323.844,00 КМ, у   цјелости  
уплаћен, Регистар: Окружни привредни суд Бања Лука-Рјешење број 057-0-Рег-17-000675. ЈИБ:  4401041350007 
Жиро рачун:  555-007-00022893-60, Нова Банка а.д. Бања Лука. Контакт: тел. (+387)  51/ 813-167;            
факс.51/ 825- 262; директор  051/825-260;web страница:www.pgprs-info.com e-mail:meteo@teol.net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Managment Sistem standard ISO 9001:2008      Certificate No 387350007620001   

 
РПЦ  Нова Топола, 27.05.2021. год. 
 
ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ 
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА 
 

ПРВИ  ИЗВJЕШТАЈ  О  ПРАЋЕЊУ  НА  ДАН  27. МАЈ  2021. ГОДИНЕ 
 

1. Метеоролошка ситуација: На висини се задржава утицај циклона са сјевера уз 
даљи пад геопотенцијала. У приземљу мали пад притиска. Ујутру и пријеподне 
ведро уз малу до умјерену облачност и сунчано. Током дана промјенљиво уз 
сунчане интервале а затим касно поподне и увече наоблачење са сјеверозапада, 
па ће у сјеверној половини земље бити са мјестимичном кишом и пљусковима, уз 
могуће грмљавинске процесе.  Због нестабилне временске ситуације систем 
противградне заштите је преведен у стање приправности дана 27.05.2021. године 
у временском периоду 14.00 – 24.00 часова. 

 
2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора није тражена од                                       

FIC (Центар летних информација) Бања Лука. 
 

3. Радарско праћење: Од 15 часова радарским системима и путем интернета 
интензивно пратимо облачност источно до Сарајева.  Ово су били споропокретни 
процеси. У наставку поподнева и вечери процеси на истоку слабе, а из Хрватске се 
са запада приближавају брањеној територији нови грмљавински процеси, који 
дају кишу и пљускове са грмљавином. По јачини нису задовољавали критерије за 
испаљивање ракета и имали су тренд слабљења унутар брањене територије. 
Крајем дана од 22 до 24 часова јаче грмљавине су биле јужније од брањене 
територије.  
 

4. Закључак:  
Није дошло до јаких развоја унутар брањене територије на истоку. Утицај 
ослабљеног хладонг фронта са сјеверозапада праћен је од Уне до Дрине све до 24 
часа. Пред јутро 28.05.2021. године облачност стиже до Дрине. 
 
 
РУКОВОДИЛАЦ ОПЕРАТИВНОГ ТИМА: 
Рајко Поповић, мр физике 
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