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РПЦ Нова Топола, 30.09.2021. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 30. СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини активност предње стране долине која таласа
сјеверозападним дијелом Балкана, чији се центар циклона налази изнад
сјеверозападне Европе уз пад поља геопотенцијала и сјеверозападно струјање
праћено проласком хладног фронта. У приземљу поље повишеног притиска знатно
изнад нормалних вриједности. Од јутра киша и пљускови претежно на сјеверу,
јужно са сунчаним периодима. Због нестабилне временске ситуације систем
противградне заштите је преведен у стање приправности дана 30.09.2021. године
у временском периоду од 02 - 17 часова.

2. Дозволе: Дозвола за дејство je тражена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 15.43 - 16.24 часова.

3. Радарско праћење: Током првог дијела дана радарским системима пратимо
облачност, која са сјеверозапада прелази преко брањене територије и даје
пространу кишу, локлано и пљускове. Прве падавине јављају се у ноћним
часовима око Козарске Дубице и Новог Града. У наставку јутра, падавински систем
шири се даље према истоку. У поподневним часовима пратимо падавински систем
који се формира изнад Динарида и спушта на крајњи југ брањене територије, те
даје јаче пљускове праћене интензивном грмљавином и електирчним
пражњењем. Преласком облчаности изван брањеног подручја око 17 часова
ситуација се стабилизује.

4. Закључак: Услијед циклоналне активности са сјеверозапада Европе и пораста
нестабилности, изнад наше територије прелази облачност која даје пространу
кишу и локалне пљускове. Јачи конвективни развоји уз ел. пражњења јавили су се
јужније, на подручју око Динарида, гдје се поменута облачност спустила на
крајњи југ брањеног подручја. Интензитети пљускова нису показивали потенцијал
за достизање градоносних размјера, те није било потребе за кориштењем
противградних ракета.
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