
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, 23.08.2021. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 23. АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини слабљење термобаричког гребена и
приближавање висинске долине са запада, уз југозападно струјање. У приземљу
слабоградијентно поље струјања с притиском мало испод нормале, уз таласање
фронталне зоне преко западног Балкана и формирање младог циклона у
Ђеновском заливу. Поподне у том региону долази до лабилизације атмосфере уз
услове за пљускове и грмљавину. У осталим предјелима сунчано и вруће. У току
ноћи ће се фронтална зона премјештати према истоку тако да ће до уторка ујутро,
зона падавина прећи преко сјевера и центрлних предјела на исток, дајући кишу,
пљускове и грмљавину. Због нестабилне временске ситуације систем
противградне заштите је преведен у стање приправности дана 23.08.2021. године
у временском периоду 11 – 24 часа.

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

3. Радарско праћење: Од 11 часова радарским системима пратимо облачност, која
са запада улази у брањено подручје и локално даје кишу и пљускове. У првим
часовима пљускови се од Бихаћа премјештају преко Козаре, а затим и Саве у
Хрватску. Током дана главнина облачности је сјеверније од Саве, а од 22 часа
пратимо неколико пљускова на подручју од Уне до Брода. Иза поноћи облачност
слаби и ситуација се стабилизује.

4. Закључак: Данашње нестабилности се јављају као посљедица таласања фронта
преко нашег подручја. Мањак влаге у ваздуху и захлађење које је наступило нису
дозвољавали генерисање јачих развоја како је по прогнозама очекивано. У
западно дијелу Републике Српске су преветнивно радили приземни генератори у
периоду 12.30 - 14.30 часова, а од стране стријелаца је пријављена појава само
кише или краткотрајног пљуска.
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