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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ 
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА 
 

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 08. ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ 
         1. Метеоролошка ситуација: На висини слабоградијентно поље геопотенцијала уз 
дивергентно сјеверно струјање. На југу Италије слаба висинска циклонална циркулација. У 
приземљу слабоградијентно поље притиска мало изнад нормале. Ујутрo у већини предјела уз 
малу до умјерену, а на истоку и југу промјењљиву до претежну облачност. Током дана сунчано и 
са сунчаним интервалима, уз умјерен развој дневне облачности. Постоји могућност за по који 
пролазни пљусак и ријетку грмљавину на сјеверу и у Крајини. Због нестабилне временске 
ситуације систем противградне заштите је преведен у стање приправности дана 08.06.2021. 
године у временском периоду 12.00 – 20.00 часова. 

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)                  
Бања Лука у периоду 14.04 – 18.45 часова. Током дана није постојала забрана кориштења 
ваздушног простора. 

3. Радарско праћење: Од 13 часова радарским системима пратимо пљускове у Хрватској, 
сјеверно од Градишке, који се споро премјештају ка југу. Приласком Сави, ти процеси слабе, али 
долази до стварања нових. Убрзо се генеришу појединачни пљускови унутар брањеног подручја, 
код Српца и Бања Луке. Процес између Бања Луке и Приједора брзо достиже методолошке 
критеријуме за дејство, те на њега дејствујемо противградним ракетама. Око 17 часова, нови 
пљускови из Хрватске улазе у Брањено подручје, али сада код Брода. Једна ћелија се издваја по 
јачини, те по уласку стријелцима у домет бива засијана реагенсом. Још неко вријеме центар 
остаје у праћењу слабијих пљускова, након чега се атмосфера чисти и остаје радарски ведро. 

4.  Дејство: У периоду 14.20 - 17.24 часова дејствовало је 5 противградних станица и 
испаљено укупно 9 противградних ракета на територији локалних управа Бања Лука (1 станица, 2 
ракете), Приједор (2 станице, 3 ракете), Брод (2 станица, 4 ракете). 
 5. Закључак: Одлика данашњих нестабилности унутар брањеног подручја су једноћелијски 
процеси који се премјештају ка југу малим брзинама. Интензитети већином варирају у опсегу 
слабих до умјерених, а на два најјача смо дејствовали ракетама. У западном дијелу Републике 
Српске превентивно су радили приземни генератори у периоду 13.00 – 15.00 часова. Од стране 
стријелаца пријављена је појава ријетке суградице у пљуску на подручју Брода.  
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