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РПЦ Нова Топола, 16.09.2021. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 16. СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини југозападно висинско струјање уз пад
геопотенцијала и приближавање плитке долине која се преко Ђенове премјешта
према Алпима. У приземљу слабљење антициклона и пад притска. Јутро
промјењљиво облачно са сунчаним интервалима, а током дана ће се у
југозападној струји премјештати облаци преко наше земље, те ће бити услова за
локално пролазну кишу или пљусак. Због нестабилне временске ситуације систем
противградне заштите је преведен у стање приправности дана 16.09.2021. године
у временском периоду 15 - 19 часова.

2. Дозволе: Дозвола за дејство није тражена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука.

3. Радарско праћење: Од 15 часоваа радарским системима пратимо облачност, која
са запада прелази преко брањене територије, а локално у сјеверним крајевима
даје слабу кишу, а јужно јачу кишу и пљускове. Први пљускови се јављају око
Мркоњић Града, а временом, како се облачност премјешта ка истоку и пљускови
се генеришу и крећу у том смијеру. Око 19 часова облачност код Сребренице
напушта брањено подручје и ситуација се потпуно стабилизује.

4. Закључак: Мала количина енергије нестабилности у атмосфери, као и незнатно
смицање вјетра по висини, упркос преласку линије нестабилности преко наших
крајева, нису дозвољавали јаче конвективне развоје. Нешто јаче кишне падавине
су захватиле области јужно од брањеног подручја, док се код нас локално
појављивала слаба до умјерена киша. Потребе за кориштењем противградних
ракета није било.
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