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РПЦ Нова Топола, 31.08.2021. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

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

1. Метеоролошка ситуација: Висински циклон с центром изнад Карпата премјешта
се сјеверније и утиче на временске прилике на Балкану, гдје уз сјеверозападно
висинско струјање притиче влажни ваздух. У приземљу слабоградијентно поље
притиска око нормале. Ујутру облачно на истоку, а у западној половини земље и
на југу ведро. Током дана сунчано, а затим промјењљиво облачно са сунчаним
интервалима. Повремена повећана облачност условиће локално краћу кишу или
пљусак у централном појасу земље и то прво на западу, а касније и на истоку. Због
нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је преведен у
стање приправности дана 31.08.2021. године у временском периоду 15 - 21 часова.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је тражена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 19.31 – 20.12 часова.

3. Радарско праћење: Од 15 часоваа радарским системима пратимо облачност, која
са запада прелази јужним ободом и јужније од брањене територије, а локално
даје локалне пљускове и краткотрајну грмљавину. Први конвективни процеси се
генеришу западно од Мркоњић Града, а временом, зона генерисања се премјешта
на исток до Србренице. Иза 21 часа последњи јачи процес прелази преко Дрине,
напушта брањено подручје и ситуација се стабилизује.

4. Закључак: Умјерена енергија нестабилности се током дана јавља у централном
појасу БиХ, а дјелимично захвата најјужније дијелове брањене територије. Наша
активност је била усмјерена на праћење неколико пљускова у непосредној
близини и изнад Мркоњић Града и пар процеса изнад Сребренице. Интензитети су
у току краћег периода раста облачних ћелија остајали умјерени, те није било
потребе за дејствовањем противградним ракетама.
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