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РПЦ Нова Топола, 31.07.2021. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 31. ЈУЛИ 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини таласање југозападног струјања, уз
адвекцију веома топлог ваздуха, а оса гребена која се протеже од сјевера Африке,
преко југа Италије и Грчке се подиже према источном Балкану. Због притицања
мање топлог ваздуха на крајњем западу и сјеверозападу, центар врућине ће бити
на сјевероистоку, истоку и југу. Увече на истоку умјерен развој облака што може
условити по који пљусак и грмљавину уз Дрину. Због нестабилне временске
ситуације систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана
31.07.2021. године у временском периоду 14.00 – 19.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 14.08 – 17.14 часова. Током дана је постојала забрана
кориштења дијела ваздушног простора.

3. Радарско праћење: Од 13 часова радарским системима и путем интернета
пратимо облачност, која даје локалне пљускове изван брањеног дијела Републке
Српске. У наставку поподнева процеси се полако премјештају јужније од брањене
територије према истоку. Нешто прије 16 часова јачи процес се приближава
Милићима, Зворнику, касније Братунцу. Због забране нисмо дејствовали. Развоји
су повремено задовољили критерије за дејство, давали су суградицу и град до
љешника уз кишу и пљускове.

4. Закључак: Фронтални поремећаји у зони Алпа су дестабилизирали атмосферу
изнад БиХ. Таласање је стимилисало конвекцију уз орографију јужније од брањене
територије. Средње Подриње је имало развијене грмљавинске процесе који су
отишли преко Дрине у Србију.
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