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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 28. ЈУЛИ 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини југозападно струјање, уз изражен утицај
гребена са сјевера Африке чија је оса изнад Егејског мора. Наставља се прилив
веома топлог ваздуха. У приземљу слабоградијентно антициклонално поље с
притиском око нормале. Ујутро мало до умјерено облачно. Током дана сунчано уз
промјењљиву облачност, биће веома вруће и спарно. Касно послеподне и увече у
најзападнијим крајевима и на сјеверозападу уз ријеку Саву биће развоја облака
који могу дати по који ријетки пљусак и грмљавину. Због нестабилне временске
ситуације систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана
28.07.2021. године у временском периоду 22 – 01 часова.

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

3. Радарско праћење: Од 22 часа радарским системима интензивно пратимо
облачност, која са запада прелази преко брањеног подручја и даје локалне
пљускове у западном дијелу Републке Српске. Премјештајући се на исток,
облачност слаби и на крају ишчезава, те се ситуација стабилизује. Конвективне
ћелије око Козаре су краткотрајно јачале, али нису достизале критеријум за
дејство, те није било потребе за испаљивањем ракета.

4. Закључак: Нестабилности током ноћи у брањеном подручју јављају се као
последица јачег таласања атмосфере у предјелу око Алпа. Метеоролошки услови
нису дозвољавали јаче развоје код нас, тако да смо на терену имали само појаву
умјерених пљускова уз интензивно сјевање и слабу грмљавину.

РУКОВОДИЛАЦ ОПЕРАТИВНОГ ТИМА:
Никола Тодоровић, дипл. метеоролог

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

