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РПЦ Нова Топола, 27.08.2021. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 27. АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: Задржава се утицај циклонске циркулације, на висини
западно и југозападно струјање. У приземљу премјештање хладног фронта на југ и
исток Балкана. Јутро претежно облачно са кишом у већини крајева, на југу и истоку
углавном суво. Током дана и даље са падавинама које ће касније поподне
ослабити, а које ће се углавном задржати у слабом интензитету и током вечери.
Због нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је преведен у
стање приправности дана 27.08.2021. године у временском периоду 03 – 04 и 16 -
19 часова.

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

3. Радарско праћење: Од 03 часа ујутру радарским системима пратимо облачност,
која са запада прелази ка истоку преко сјеверних дјелова брањеног подручја и
локално даје кишу. Један ковнективни процес се развија и јача изнад Бијељине,
али не достиже градоносне размјере. У другом дијелу дана од 16 часова пратимо
пространу кишну масу на крајњем истоку и јужно од брањеног подручја.
Интензивно пратимо један развој на Дрини код Зворника, који јача те прелази у
Србију. Након тога остаје само слојаста облачност и ситуација се стабилизује.

4. Закључак: Данашње нестабилности се јављају као посљедица циклонске
циркулације. Захлађење које је наступило највише је утицало да не дође до јачих
развоја у широм региону. Две ћелије су локално успјеле да краткотрајно ојачају и
дају пљускове са грмљавином, али не достижу градоносне размјере, те није било
потребе за превентивним дјеловањем противградним ракетама.
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