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РПЦ Нова Топола, 27.09.2020. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

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

1. Метеоролошка ситуација: На висини утицај циклонске циркулације и хладнијег
ваздуха уз југозападно струјање. У приземљу споро премјештање фронталне зоне
из области Јадрана до западног дијела Балкана. Јутро промјењљиво до претежно
облачно. Током пријеподнева у сјеверној половини земље претежно сува, а у
јужној половини и централном планинском појасу промјењљиво облачно уз
повремену кишу и пљускове. Посљеподне, од југа према централним предјелима,
на исток и сјевероисток, облачно с нестабилностима. Према вечери и током ноћи
смањење облачности у већини предјела. Због нестабилне временске ситуације
систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана 27.09.2020.
године у временском периоду 15.00 – 21.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора није тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука.

3. Радарско праћење: Од 15 часова радарским системима пратимо облачност која се
генерише јужно од Бања Луке и јача премјештајући према сјеверу. Интензитет ове
облачности остаје на нивоу јаке кише и умјерених локалних пљускова, а
прилазећи Сави долази до њеног раслојавања и слабљења. Од 19 часова пратимо
нови талас облачности са југозапада, који доноси нешто интензивније падавине.
Интензивни пљускови, на јужној граници брањеног подручја, премјештајући се
према сјеверу слабе, те није било потребе за засијавањем истих. Иза 21 часа
облачност се услојава и ситуација се стабилизује.

4. Закључак: Прогнозирани интезитети падавина у складу са параметрима
нестабилности атмосфере током дана су потврђени на терену. Испратили смо
кишу у западном дијелу брањеног подручја са локалним пљусковима на јужној
граници. Од стране стријелаца на терену пријављене су појаве јаке кише и
пљускова.
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