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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 17. СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини југозападно струјање уз пад геопотенцијала
и приближавање плитке долине долине која се преко Ђенове премјешта према
Алпима и пад притиска уз пролазак хладног фронта. Због нестабилне временске
ситуације систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана
17.09.2021. године у временском периоду 10 - 18 часова.

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

3. Радарско праћење: Од 10-18 часова радарским системима пратимо облачност,
која се преко западне половине брањене територије прeмјешта даље на исток, те
условљава слабу кишу, а на сјеверозападу, западу и сјеверу јачу кишу и пљускове
уз локалну појаву грмљавине и електричног пражњења. Први пљускови јављају се
око Новог Града, Оштре Луке и Приједора, а временом, како долази до пораста
облачности и њеног премјештања, преко централног дијела БиХ, имамо појаву и
грмљавине и електричног пражњења. С временом, како се систем премјешта
даље ка истоку киша и пљускови постепено слабе. Око 15 часова падавински
систем код Брчког и Бијељине напушта брањено подручје и ситуација се потпуно
стабилизује. Такође, у периоду од 16-18 праћење је вршено и на крајњем истоку
(општине Братунац, Милићи и Сребреница), гдје је било јачих развоја
кумулонимбусних ћелија које дају јаче пљускове и електрична пражњења на
наведеном подручју, али без појаве суградице и града. У 18 часова, поменута
облачност је напустила брањено подручје и преко Дрине наставила кроз Србију.
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4. Закључак: Услијед дневног пораста количине енергије нестабилности у атмосфери,
као и незнатног смицања вјетра по висини, те упркос проласку хладног фронта
преко наших крајева, није било услова за градоносне конвективне развоје, који би
условили појаву суградице или града. На брањеном подручју најјачи развоји уз
појаву електричног пражњења били су углавном у Посавини и око ријеке Босне.
Нешто јаче пљусковите падавине уз интезивнија електрична пражњења захватиле
су области јужније од брањеног подручја, као и сјеверније од Саве (Хрватска) , док
се код нас појављивала слаба, умјерена киша, те локално пљускови праћени
грмљавином. Потребе за кориштењем противградних ракета није било.
Генератори су радили у периоду од 10:30 до 14 часова.
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