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РПЦ Нова Топола, 06.10.2021. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 06. ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини југозападно струјање на предњој страни
висинског циклона који се формира изнад Италије и Јадрана. У приземљу даљи
пад притиска уз циклонску циркулацију и приближавање хладног фронта. Јутро
претежно облачно, понегдје са слабим падавинама. Пријеподне и током дана
претежно облачно, понегдје и са краћим периодима са сунчаним интервалима, те
само мјестимично са слабим падавинама. Од поднева поново јаче наоблачење
доноси кишу, пљускове и грмљавину. Израженији грмљавински процеси се очекују
у вечерњим часовима. Због нестабилне временске ситуације систем противградне
заштите је преведен у стање приправности дана 06.10.2021. године у временском
периоду 00 - 08 и 16 - 20 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 и локлане
пљускове. Изласком облачности преко Дрине око 8 часова ујутру ситуација се
привремено стабилизује. Од 16 часова пратимо нову облачност која са југа доноси
пространу кишу и пљускове са грмљавином. Иза 20 часова долази до кидања
облачности и ситуација се потпуно стабилизује.

4. Закључак: Охлађена атмосфера током ноћи и дана у односу на претходни период
није дозвољавала јаче конвективне развоје усљед нестабилности изазваних
циклонском циркулацијом. Нешто јачи пљускови се јављају у другом дијелу дана,
али све остаје у оквирима умјерених пљускова са грмљавином, те потребе за
кориштењем противградних ракета није било.
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