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РПЦ Нова Топола, 20.06.2020. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 20. ЈУНИ 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини и у приземљу задржавање циклонске
циркулације, уз мањи пад геопотенцијала и сjеверозападно струјање. Јутро
промjенљиво облачно , у сјеверним крајевима мјестимично са кишом, на југу и
југоистоку претежно сунчано. Током дана промјенљиво и нестабилно вријеме,
повремено уз кишу и пљускове, локално може бити и грмљавинских процеса, а
биће и сунчаних интервала. Због нестабилне временске ситуације систем
противградне заштите је преведен у стање приправности дана 20.06.2020. године
у временском периоду 14.00 – 20.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука од 16.24 до 18.23 часова.

3. Радарско праћење: Од 14 часова радарским системима пратимо пљускове на
брањеном подручју и јужно и сјеверно од брањеног подручја. Први грмљавински
процеси се јављају у западном дијелу Републике Српске уз пљускове праћене
грмљавином. Касније се нови процеси шире према централиним и источним
подручјима, која средином дана имају дијелове са сунчаним временом. Касније
поподне сунце стимулише конвекцију поновно у западном и централном дијелу
Репубике Српске. Све ово подржава ослабљена линија нестабилности која се
спушта са сјевера. Услови у атмосфери су према радарским подацима, у кратким
периодима до 10 минута омогућавали јачање конвекције, врло близу до
градоопасних размјера.

4. Закључак: Умјерени параметри нестабилности уз повремено дневно загријавање
и дестабилизацију атмосфере узрокују грмљавинске процесе који краткотрајно
појачају до границе градоносности. Нисмо користили ракете и није јављено од
стране противградних станица да имају у пљуску појаву суградице.
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