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РПЦ  Нова Топола, 12.06.2021. год. 
 
ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ 
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА 
 

ПРВИ  ИЗВJЕШТАЈ  О  ПРАЋЕЊУ  НА  ДАН  12. ЈУНИ  2021. ГОДИНЕ 
 

1. Метеоролошка ситуација: На западу изражени термобарички гребен, који ће 
пролазно се пренијети и на западни Балкан, док ће на његовом источном дијелу 
бити задња страна долине. У приземљу слабоградијентно поље притиска око 
нормале, док на западу слаби утицај азорског антициклона и са сјевера се спушта 
хладни фронт. Пријеподне сунчано,а током дана промјењљиво облачно са 
сунчаним интервалима. Од централних предјела према истоку умјерен развој 
облака нестабилности условиће поподне ређи, пролазни пљусак. Због нестабилне 
временске ситуације систем противградне заштите је преведен у стање 
приправности дана 12.06.2021. године у временском  периоду 13.00 – 16.00 часова 
. 

 
2. Дозволе: Дозвола за дејство није тражена од ФИЦ (Центар летних информација)                  

Бања Лука. 
 

3. Радарско праћење: Од 13 часова радарским системима напажавамо пљускове око 
Сарајева и у Србији, недалеко од територије Сребренице. Већ од 14 часова 
формира се једна ћелија на Дрини, изнад Зворника и премјешта на југ. 
Краткотрајно изнад Сребренице јача и добија потенцијално могућност да прерасте 
у градоносни процес. То се није десило, те је дејство противградним ракетама 
изостало. Слабљење те ћелије подрудара се са слабљењем цјелокупне облачности 
у региону, ситуација се стабилизује и до краја дана остаје радарски ведро изнад 
брањене територије. 
 

4. Закључак: Након јучерашње цијелодневне нестабилности атмосфере изнад већег 
дијела Балкана, данас је ситуација видно мирнија. Локлно мања потенцијална 
нестабилност је постојала на крајњем истоку, што се и манифестовало кроз појаву 
малог броја умјерених пљускова. 
 
 
РУКОВОДИЛАЦ ОПЕРАТИВНОГ ТИМА: 
Никола Тодоровић, дипл. метеоролог 

http://www.pgprs.info/
mailto:meteo@teol.net

