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РПЦ Нова Топола, 20.09.2021. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 20. СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини периферија циклона са истока Европе уз
сјеверозападно струјање и прилив хладнијег ваздуха. У приземљу пролазак
хладног фронта, а потом и пораст притиска. Јутро и пријеподне на сјеверозападу,
западу и југу облачно, мјестимично са кишом или пљусковима, могућа киша
понегде и у централном појасу и на истоку земље. Током дана облачно, у сјеверној
половини земље локлано са кишом. Због нестабилне временске ситуације систем
противградне заштите је преведен у стање приправности дана 20.09.2021. године
у временском периоду 00 - 06 часова.

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

3. Радарско праћење: Од поноћи радарским системима пратимо облачност, која са
запада прелази преко брањене територије и даје пространу кишу, а локлано и
пљускове. Прве падавине су изнад Коз. Дубице и Српца, а од 4 сата ујутру нова,
пространија облачност прекрива цијелокупну западну половину брањеног
подручја. Падавине временом заузимају већи дио наше територије. а од 6 часова
ујутру постепено слабе и ситуација се стабилизује

4. Закључак: Видно охлађена атмосфера током ноћи и јутра у односу на претходни
период није дозвољавала јаче конвективне развоје усљед таласања фронта прко
брањеног подручја. Нешто јаче падавине и пљускови су се јављали западно и
сјеверно од полигона, док смо код нас испратили пространу кишу и на пар
локација слабе пљускове. Потребе за кориштењем противградних ракета није
било.
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