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РПЦ Нова Топола, 27.09.2021. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 27. СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини таласање предње стране долине преко
западних дијелова Балкана, уз југозападно и западно струјање током првог дијела
дана, које ће у наставку дана окренути на сјеверозападни смјер. У приземљу
слабљење антициклоналног утицаја. Због нестабилне временске ситуације систем
противградне заштите је преведен у стање приправности дана 27.09.2021. године
у временском периоду од 14 часова до 21 час.

2. Дозволе: Дозвола за дејство je тражена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука од 14:47 до 17:35 часова.

3. Радарско праћење: Током поподневних часова и вечери радарима пратимо
облачност, која са југозапада прелази преко брањене територије и даје пространу
кишу, а локлано и пљускове праћене грмљавином уз електрична пражњења. Прве
падавине јавиле су се око Зворника и Мајевице, а од 16 часова прати се нова
облачност, која је условила пљускове, праћене грмљавином и електричним
пражњењем око Мањаче и у зоналној струји даље се премјешта преко централних
дијелова, ка истоку брањене територије и прелази преко Дрине у Србију.
Падавине временом заузимају већи дио јужне и источне брањене територије, а
иза 21 час постепено слабе и ситуација на брањеној територији се стабилизује.

4. Закључак: Услијед притицања топлијег ваздуха са југа и хладније и влажније
ваздушне масе са сјеверозапада, те таласања долине, дошло је до интеракције
ваздушних маса, која је на југозападу Крајине, централним и источним крајевима
условила кишу или пљускове праћене грмљавином и електричним пражњењем.
Јачи конвективни развоји јавили су се јужније од брањеног подручја у централној
БиХ, који су локално давали пљускове уз грмљавину. Потребе за кориштењем
противградних ракета није било.

РУКОВОДИЛАЦ ОПЕРАТИВНОГ ТИМА:
Рајко Поповић, мр физике

http://www.pgprs.info/
mailto:meteo@teol.net

