
ЈП „ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ а. д. Градишка
улица. Козарских бригада бб Градишка 78400, једночлано а.д. основни капитал: 1.323.844,00 КМ, у цјелости
уплаћен, Регистар: Окружни привредни суд Бања Лука-Рјешење број 057-0-Рег-17-000675. ЈИБ: 4401041350007
Жиро рачун: 555-007-00022893-60, Нова Банка а.д. Бања Лука. Контакт: тел. (+387) 51/ 813-167;
факс.51/ 825- 262; директор 051/825-260;web страница:www.pgprs-info.com e-mail:meteo@teol.net
Managment Sistem standard ISO 9001:2008 Certificate No 387350007620001

РПЦ Нова Топола, 06.08.2021. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 06. АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини премјештање осе висинске долине даље на
исток, скретање струјања на сјеверозападно уз адвекцију хладнијег ваздуха. У
приземљу слабо циклонално поље притиска. Током дана свежије, уз развој
облачности углавном од сјеверозападних и југозападних предјела ка планинском
појасу на југоистоку уз претежну облачност, мјестимично уз услове за локалну
пролазну кишу или пљусак. Због нестабилне временске ситуације систем
противградне заштите је преведен у стање приправности дана 06.08.2021. године
у временском периоду 14 – 17 часова.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 15.22 - 15.43 часова.

3. Радарско праћење: Од 14 часова радарским системима пратимо облачност, која
се премјешта у сјеверозападној струји и даје локалне пљускове западно и
југозападно од брањеног подручја. Како се облачност постепено премјешта ка
истоку, тако се генеришу нови развоји недалеко од Мркоњић Града. Од 15 часова
интензивно пратимо две облачне ћелије које краткотрајно јачају изнад западних
обода брањене територије Мркоњић Града, те привремено добијају могућност да
достигну градоносне интензитете. Период раста је кратко трајао, те није било
потребе за дејствовањем противградним ракетама.

4. Закључак: Данашње нестабилности се јављају као полседица слабе циклонске
циркулације изнад западног дијела Балкана. Изражена млазна струја на висини је
ограничавала раст конвективних ћелија до 8 км, те није дошло до јачих развоја.
Стријелци на терену су пријавили само краткотрајне пљускове уз слаба ел.
пражњења.
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