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РПЦ Нова Топола, 22.09.2020. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 22. СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини пад геопотенцијала уз слабо дивергентно
зонално струјање, до краја дана успостављање слабог југозападног струјања. У
западном Медитерану и његовом сјеверном залеђу слаба циклонска циркулација,
а у приземљу слабоградијентно поље притиска око нормале. Преовладаваће
сунчано вријеме и знатно топлије. Посљеподне лабилизација атмосфере уз локане
пљускове и грмљавину, углавном у централном планинском појасу и Крајини. Због
нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је преведен у
стање приправности дана 22.09.2020. године у временском периоду 13.00 – 19.00
часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у временском периоду 14.07 - 18.03
часова.

3. Радарско праћење: Током дана, у периоду од 13 часова, радарским системима
пратимо умјерене до јаке пљускове који се генеришу у западном дијелу брањеног
подручја, а од 18 часова и на крајњем истоку и Семберији. Прве конвективне
развоје пратимо јужно од Прњавора, а затим на цијелом подручју од Приједора до
Брода и на крају у Семберији. Облачност се током дана премјештала од југа ка
сјеверу малом брзином. Иза 19 часова пљускови слабе и прелазе у слојасте
падавине.

4. Закључак: Данашњи прогнозе и параметри нестабилности су указивали на
могућност појаве пролазних пљускова што се на терену и потврдило. Већина
пљускова које смо испратили су показивали сличне карактеристике: кратак
животни вијек и умјерено јаки интензитети. Приземни генератори су радили у
западном дијелу Републике Српске у периоду 13 - 15 часова. Од стране стријелаца
осим пљускова са грмљавином, пријављена је појава ријетке суградице у пљуску
на подручју Приједора.
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