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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ 
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА 
 

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 06. ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ 
         1. Метеоролошка ситуација: На висини мањи пад геопотенцијала уз сјеверозападно 
струјање. У приземљу слабоградијентно циклонално поље притиска. 
Ујутро претежно ведро, локално пролазни пљускови. Током дана нестабилно уз сунчане 
интервале, послијеподне и увече уз развој облачности киша и пљускови, могућа грмљавина и 
појава града. У току ноћи на понедељак и даље падавине у већини предјела.  Због нестабилне 
временске ситуације систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана 
06.06.2021. године у временском периоду 05.00 – 22.00 часова. 

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)                  
Бања Лука у периоду 05.46 – 21.37 часова. Током дана није постојала забрана кориштења 
ваздушног простора. 

3. Радарско праћење: Од 05 часова ујутру радарским системима интензивно пратимо 
пљускове у сјеверозападном струјању, који се формирају прво око Градачца, а затим изнад 
Бијељине, a затим пратимо локалне пљускове формиране око Брода и нову облачност која се 
премјешта низ Саву према истоку. Од 13 часова интензивно пратимо нове развоје, јачих 
интензитета изван брањеног подручја, а убрзо и унутар. На ћелију изнад Зворника, која достиже 
методолошке критеријуме, превентивно дејствујемо противрадним ракетама до њеног преласка 
преко Дрине у Србију. Након тога засијавамо и градоопасни процес изнад Модриче и Градачца. 
Остатак дана центар остаје у праћењу многобројних пљускова, како унутар, тако и јужно од 
брањеног подручја. 

4.  Дејство: У периоду 13.55 – 15.17 часова дејствовало је 10 противградних станица и 
испаљено укупно 16 противградних ракета на територији локалних управа Модрича (2 станице, 3 
ракете), Градачац (6 станица, 9 ракета), Пелагићево (1 станица, 2 ракете), Зворник (1 станица, 2 
ракете). 
 5. Закључак: Прогностички модели и параметри нестабилности су указивали да током дана 
постоји већа вјероватноћа за појаву јачих нестабилнсти, што се на терену и обистинило. Већи дио 
акције праћења и дејства везан је за источну половину брањеног подручја, док је су у западном 
дијелу повремено праћени слабији развоји.  У западном дијелу Републике Српске превентивно су 
радили приземни генератори у периоду 17.00 – 18.00 часова. Од стране стријелаца пријављена је 
појава суградице у пљуску на подручју Бијељине и Модриче.  
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