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РПЦ Нова Топола, 09.09.2019. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 09. СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини прелазак долине од Јадрана преко копна
западног Балкана према сјевероистоку, уз притицање свјежијег ваздуха. У
приземљу слабоградијентно циклонално поље, центар ниског притиска у
сјеверном Јадрану. Облачност која доноси падавине ће се врло брзо преносити на
исток и сјевероисток дајући пролазну краткотрајну кишу, а у позадини фронталне
линије на југу, југозападу и западу ће се разведравати. Послијеподне локално
пролазна киша или пљусак, а у осталим предјелима суво са сунчаним интервалима.
Због нестабилне временске ситуације, систем противградне заштите је преведен у
стање приправности дана 09.09.2019. године у временском периоду 13.00 – 18.00
часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у периоду 15.46 - 16.38. Током дана
постојала је забрана закориштења вездушног простора изнад градишке територије
због сигурности авионског саобраћаја.

3. Радарско праћење: Од 13.00 часова радарским системима праћени су пространа
киша и локални пљускови на предњој страни падавина у источном дијелу
брањеног подручја. Та облачна маса одлази на исток и ситуација се привремено
смирује. Око 15 часова интензивно пратимо пљускове на подручју Коз. Дубице и
Градишке уз Саву. Преласком тих пљускова преко Саве, центар остаје у праћењу
још неко вријеме умјерених падавина на истоку, након чега се ситуација
стабилизује.

4. Закључак: Током дана нису постојали услови за јаке конвективне развоје у
сјевернм дијеловима БиХ, тако да смо на терену имали појаву кише, локалних
слабих до умјерених пљускова, а на подручју Козарске Дубице од стране
стријелаца пријављена је краткотрајна суградица у пљуску.
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