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РПЦ Нова Топола, 02.08.2021. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 02. АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини југозападно струјање, пад геопотенцијала уз
адвекцију мање топлог ваздуха са сјеверозапада. У приземљу слабоградијентно
поље сниженог притиска у даљем паду, а фронтална линија се таласа сјевером
западног Балкана. Ујутру промjенљиво облачно у сjеверној половини земље,
мjестимично са по којим пљуском на сјевероистоку. У јужној половини земље
ведрије и сунчано. Током дана претежно суво и сунчано уз малу до умјерену
облачност, углавном од централних предjела ка истоку. Дневне температуре
пријатније и ниже него претходних дана. Због нестабилне временске ситуације
систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана 02.08.2021.
године у временском периоду 00 – 03 часова.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 01.20 - 01.56 часова.

3. Радарско праћење: Од поноћи радарским системима пратимо облачност, која се
премјешта у југозападној струји и даје локалне пљускове сјеверно од Саве. Ово
праћење се одвија као наставак јучерашњег цијелодневног праћења и дејства у
ноћним сатима. Око 01 часа развија се једна ћелија изнад Тузле и уз јачање
премјешта се према Зворнику и југу Бијељине. Краткотрајно показује
карактеристике градоносног облака, али приласком брањеном подручју слаби те
није било потребе за дејствовањем противградним ракетама.

4. Закључак: Данашње нестабилности се јављају као полседица преласка задњег
дијела фронта преко брањеног подручја. Већ ослабљена фронтална зона и
дјелимично охлађена атмосфера нису дозвољавали јаче развоје, те се све
завршило са једним јаким пљуском уз еликтрична пражњења. Остатак дана остаје
претежно сунчано и стабилно вријеме.
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