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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ 
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА 
 

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 05. ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ 
         1. Метеоролошка ситуација: На висини гребен и сјеверозападно струјање. У приземљу 
антициклон. Сунчано и топло уз малу облачност. Поподне локални пљускови у централним 
дијеловима и на истоку а касније и на сјеверу.  Због нестабилне временске ситуације систем 
противградне заштите је преведен у стање приправности дана 05.06.2021. године у временском 
периоду 15.00 – 22.00 часова. 

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)                  
Бања Лука у периоду 16.22 – 20.17 часова. Током дана није постојала забрана кориштења 
ваздушног простора. 

3. Радарско праћење: Од 15 часова радарским системима пратимо облачност у 
југоисточном  струјању, која у западном дијелу брањеног подручја територије Оштре Луке и 
Приједора даје грмљавинске процесе. Интензитети процеса до 16 часова нису били радарски 
опасни за појаву града. Грмљавине се јављају јужније од брањене територије у централном 
дијелу БиХ. Касније долази до јачих развоја на територини Приједора са премјештањем на исток 
до Лакташа када слабе и прелазе у кишу и пљускове. 

4.  Дејство: У периоду 18.53 – 19.43 часова дејствовало је 7 противградних станица и 
испаљено укупно 8 противградних ракета на територији локалних управа Лакташи                                 
(2 станице, 2 ракете), Приједор (5 станица, 6 ракета). 
 5. Закључак: Нестабилности испраћене током дана су били локални развоји везани за 
орографију и животни циклус ћелије краћи од пола сата. У западном дијелу Републике Српске 
радили су приземни генератори у периоду 18.30 – 20.30 часова. Од стране стријелаца пријављена 
је појава краткотрајне суградице у пљуску на подручју Мркоњић Града.  
 
 
РУКОВОДИЛАЦ ОПЕРАТИВНОГ ТИМА: 
Рајко Поповић, мр физике 

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

	ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 05. ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ

