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РПЦ  Нова Топола, 30.05.2021. год. 
 
ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ 
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА 
 

ПРВИ  ИЗВJЕШТАЈ  О  ПРАЋЕЊУ  НА  ДАН  30. МАЈ  2021. ГОДИНЕ 
 

1. Метеоролошка ситуација: Задржава се утицај циклона из области Пољске и 
Украјине уз сjеверозападно и западно струјање. У приземљу слабо 
антициклонално поље. Ујутрo облачно и свежије са слабом кишом у централним 
предjелима и на истоку, на западу дjелимично ведро. Током дана промjенљиво до 
претежно облачно, у источној половини земље мjестимично са кишом, повремено 
могући и пљускови, a до вечери престанак падавина и разведравање. 
Температура нижа него претходних дана.  Због нестабилне временске ситуације 
систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана 30.05.2021. 
године у временском периоду 14.00 – 20.00 часова. 

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

FIC (Центар летних информација) Бања Лука. 
 

3. Радарско праћење: Од 14 часова радарским системима пратимо облачност која се 
премјешта у сјеверном струјању и локално даје краткотрајну кишу или пролазне 
пљускове. Прве умјерене пљускове пратимо око Градишке, а затим источније уз 
Саву. Иза 18 часова генеришу се нешто јачи пљускови код Брода и уз источну 
облалу Дрине код Братунца и Сребренице. По јачини нису задовољавали 
критеријум за испаљивање ракета. Око 20 часова долази до кидања облачности и 
ситуација се  стабилизује. 
 

4. Закључак: Током дана није дошло до јачих конвективних развоја унутар брањене 
територије. Ниске вриједности параметара нестабилности као и недовољно 
дневно загријавање атмосфере су условили да процеси достижу слабе до 
умјерене интензитете. Са терена од стријелаца имамо пријављене појаве 
краткотрајних  пљускова и грмљавину. 
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