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РПЦ Нова Топола, 19.09.2021. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 19. СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини премjештање центра циклона према
Украјини уз сjеверозападно струјање и прилив хладнијег ваздуха. У приземљу
циклонална циркулација уз таласање фронталне зоне. Јутро претежно облачно,
локално могућа слаба киша. Током дана промјењљиво са сунчаним периодима,
послијеподне нестабилно, локално са пљусковима и грмљавином. Према вечери
јаче наоблачење са запада доноси кишу и пљускове, мјестимично обилније
падавине на сјеверу, а током ноћи на понедељак ће захватити и централне и јужне
крајеве. Због нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је
преведен у стање приправности дана 19.09.2021. 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 часова радарским системима пратимо облачност, која
са запада прелази преко брањене територије, а локално у јужним крајевима даје
кишу или пљускове са грмљавином. Први пљускови се развијају изнад обронака
Мањаче, а премјештајући се на исток постепено слабе. Иза 16 часова интензивно
пратимо једну конвективну ћелију која се од Сарајева премјешта према
Сребреници. Животни вијек овог процеса је дужи од пола сата, али приласком
брањеном подручју слаби. Након тога пратимо умјерене пљускове јужно од Тузле,
а од 19 часова долази до кидања облачности и стабилизације.

4. Закључак: Умјерена количина енергије нестабилности у атмосфери и незнатно
смицање вјетра по висини, упркос таласању фронталне зоне преко наших крајева,
нису дозвољавали јаче конвективне развоје. Неколико јачих, потенцијално
опасних ковнективних ћелија је испраћено јужно од брањеног подручја, а потребе
за кориштењем противградних ракета није било.
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