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РПЦ Нова Топола, 25.09.2020. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 25. СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: Јачање јужног и југозападног висинског струјања на
предњој страни висинске долине, која се продубљава и спушта из западне Европе
у Ђеновски залив, гдје се у приземљу формира циклон, а затим наставља пут на
копно Балкана. Промјењљиво до претежно облачно, вјетровито с кишом,
пљусковима и грмљавином, на западу, југозападу и југу, а према вечери и од
централних предјела на исток и сјевер. Због нестабилне временске ситуације
систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана 25.09.2020.
године у временском периоду 08.00 – 20.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у временском периоду
16.57 - 18.50 часова.

3. Радарско праћење: Од јутарњих часова, радарским системима пратимо два таласа
облачности. У првом дијелу дана пратимо пространу кишну облачну масу, која од
запада прелази преко брањеног подручја, а локално даје умјерене пљускове. Од
15 часова интензивно пратимо нову облачност, која од југозапада улази у брањено
подручје, даје многобројне пљускове и премјештајући се према сјевероистоку
прелази у Хрватску. Један конвективни процес прилазећи Сави краткотрано јача у
свом задњем дијелу, те није било услова за дејствовање противградним ракетама.

4. Закључак: Прогностичка предвиђања многобројних нестабилности, претежно у
западном дијелу брањеног подручја су била у складу са развојем метеоролошке
ситуације током дана. Приземни генератори су радили у западном дијелу
Републике Српске у периоду 14 - 17 часова. Од стране стријелаца пријављена је
појава суградице у пљуску на подручју Градишке.
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