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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ 
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА 
 

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 11. ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ 
         1. Метеоролошка ситуација: На западу термобарички гребен, на сјевероистоку слаба 
циклонска циркулација, а изнад Балкана по висини мали пад геопотенцијала, притицање мало 
свјежијег ваздуха уз формирање плитке долине са сјевера.   У приземљу слабоградијентно поље 
притиска око нормале, док на западу слаби утицај азорског антициклона. Током дана пљускови и 
грмљавина. Због нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је преведен у 
стање приправности дана 11.06.2021. године у временском периоду 06.00 – 23.00 часова. 

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)                  
Бања Лука у периоду 07.46 – 21.09 часова. Током дана  је постојала забрана кориштења 
ваздушног простора. 

3. Радарско праћење: Од 05 часова радарским системима пратимо облачност у сјеверном   
струјању, која у источном дијелу брањеног подручја  даје грмљавинске процесе. Грмљавине су се 
споро премјештале из правца Србије према Дрини и источном дијелу брањене територије. Од 11  
часова неколико процеса је било потенцијално опасно за појаву суградице и града. 
Грмљавинских процеса је било на цијелом простору брањене територије. Превентивно смо 
дјеловали ракетама на терену Градишка, Лакташи, Србац, Прњавор, Бијељина, Зворник и Лопаре. 

4.  Дејство: У периоду 12.00 – 18.49 часова дејствовало је 21 противградна станица и 
испаљена укупно 31 противградна ракета на територији локалних управа                                                 
Лакташи (2 станице, 2 ракете),  Градишка (5 станица, 10 ракета),  Прњавор (2 станице, 2 ракете), 
Србац (4 станице, 6 ракета),  Бијељина (4 станице, 4 ракете), Зворник (3 станице, 6 ракета), 
Лопаре (1 станица, 1 ракета). 
 5. Закључак: Данас смо имали локалне грмљавинске развоје у сјеверној струји 
премјештања. Прво су постојали сјеверније и источније у Србији, а касније сјеверније преко Саве 
у Хрватској и премјештали се према брањеној територији.  Грмљавински процеси су локално 
имали појачане радарске одразе од 10 до 25 минута у просјеку. У неколико наврата смо 
превентивно дјеловали ракетама јер су достизали критерије за дејство. Од стране стријелаца  
јављена је појава суградице у пљуску на терену Зворника, Бијељине и Дервенте. 
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