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РПЦ Нова Топола, 27.04.2020. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 27. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини западно струјање и пораст геопотенцијала
усљед јачања гребена из Средоземља уз присуство топле и слабо нестабилне
ваздушне масе. У приземљу слабоградијентно поље притиска око нормале. Ујутру
и током дана претежно сунчано, поподне и увече уз развој облака постоје услови
за пролазну кишу и по који пљусак и ријетку грмљавину. Због нестабилне
временске ситуације систем противградне заштите је преведен у стање
приправности дана 27.04.2020. године у временском периоду 17.00 – 20.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у периоду 17.56 - 19.04. Током дана
није постојала забрана кориштења ваздушног простора.

3. Радарско праћење: Од 16.00 часова радарским системима праћена је облачност
која од запада ка истоку доноси локално кишу, пљускове са умјереном
грмљавином. Пљускове смо пратили у западном дијелу брањеног подручја, а иза
19 часова падавине се услојавају и ситуација се стабилизује. Најјачи процес је
генерисан источно од Бања Луке, креће се према Прњавору и дисипира пре уласка
у брањено подручје.

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 Српца од стране стријелаца
пријављена је пар зрна суградице у пљуску. У западном дијелу брањеног подручја
радили су приземни генератори у периодима 14 -16 и 18 - 19 часова.
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