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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 10. ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На западу термобарички гребен, на сјевероистоку слаба
циклонска циркулација, а изнад Балкана по висини дивергентно сјеверно струјање. У приземљу
слабоградијентно поље притиска око нормале. Ујутрo мало до умјерено облачно, на крајњем
истоку локални пљускови са грмљавином. Јачи развој облака нестабилности око поднева
условиће на истоку, а затим и осталим крајевима пролазне пљускове уз грмљавинске процесе,
који ће локално бити израженији, са јачом кишом и могућношћу за суградицу и град. Због
нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је преведен у стање приправности
дана 10.06.2021. 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 12.42 – 17.55 часова. Током дана је постојала забрана кориштења
ваздушног простора.

3. Радарско праћење: Од 05 часова ујутру радарским системима пратимо облачност у
сјеверном струјању, која у Семберији даје умјерене грмљавинске процесе. Од 12 часова
нестабилности јачају, те два потенцијално градоносна процеса, изнад Зворника и Сребренице
засијавамо противградним ракетама. Од 15 часова постепено се формира линија конвективних
ћелија на подручју од Српца и Брода према југу. У тој облачној маси у периоду од неколико
часова, на 4 потенцијално градоносна процеса на територији Српца, Прњавора, Станара
дејствујемо противградним ракетама. До краја дана центар остаје у праћењу пљускова на
периферији брањеног подручја.

4. Дејство: У периоду 12.50 - 17.06 часова дејствовало је 18 противградних станица и
испаљено укупно 35 противградних ракета на територији локалних управа Србац (3 станице, 8
ракета), Прњавор (9 станица, 17 ракета), Челинац (1 станица, 2 ракете), Станари (1 станица, 2
ракете), Зворник (3 станице, 5 ракета), Сребреница (1 станица, 1 ракета).

5. Закључак: Данас, као и претходних дана, пратимо нестабилности у сјеверном струјању,
које се премјештају малим брзинама. На подручијима захваћеним њима, долази до испадавања
велике количине воде, а потенцијлно и краткотрајних поплава. Од стране стријелаца, појава
ситне суградице у јаким пљусковима пријављене су на територији Српца и Прњавора.
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