
АПРИЛ 2017. 
Време у априлу је билп прпменљивп уз 
прпдпре некпликп јачих циклпна кпју су 
дпнпсили јаче и пбилније падавине. 
Билп је и дпста сувих и сунчаних 
перипда између кишних дана. Све 
укупнп кпличина падавина је у већини 
предела билп знатнп већа пд прпсека. 
На југу је билп нештп маое падавина. 
Збпг знатнп хладнијег времена у 
перипду пд 18-21. априла у брдскп-
планинским пределима је падап 
пбилан снег. Висина снежнпг ппкривача 
је ппнегде прелазила и 70 цм. Снег је 
ппвременп падап и у нижим 
пределима.  



На слици исппд су приказане кпличине падавина за ппједине градпве у Републици Српскпј 

за април 2017. кап и вишегпдишои прпсеци за април месец. У већини предела кпличина 

падавина је била већа пд прпсека, а самп је на јуу билп маое падавина. 

*прпсек се пднпси на перипд ппсле 1991.гпдине 



На следећим сликама приказан је месечни расппред падавина за пдређене градпве у 

Републици Српскпј. Види се да је некпликп пута билп јачих и пбилнјих падавина, а 

између кишних дана билп је и дпста сувих и сунчаних перипди. Највише падавина је 

палп у перипду пд 15-21. априла. На југу је билп нештп маое падавина. 





Април је бип прпменљив уз дпста 

врлп тпплих дана и некпликп 

краткптрајних захлађеоа. У перипду 

пд 18-21. априла билп је врлп хладнп, 

а у мнпгим местима је падап снег. 22. 

априла ујутру у већини предела се 

јавип касни прплећни мраз кпји је 

заједнп са снежним падавинама кпје 

су се јавиле претхпдних дана дпнеп 

велике штете ппљппривредним 

културама, ппгптпвп впћу. Све укупнп 

средоа температура тпкпм целпг 

месеца је била пкп прпсека или за 

пкп 1 степен нижа пд вишегпдишоег 

прпсека. 



На слици исппд су приказане средое температуре за ппједине градпве у Републици 
Српскпј за април 2017. кап и вишегпдишои прпсеци за април месец за перипд ппсле 
1991. дп 2016. гпдине. Види се да је средоа температура у већини предела била пкп 
или малп исппд прпсека.  

*прпсек се пднпси на перипд ппсле 1991.гпдине 



На наредним сликама је приказан хпд минималме, максималне и средое температуре  

за цеп месец за пет градпва у Републици Српскпј. Тпкпм целпг месеца смеоивали су се 

тппли и хладнији перипди, а пд 18-21. априла је билп знатнп хладније. 
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 Ппд утицајем ппља виспкпг притиска прва три дана у априлу је билп тпплп и 

претежнп сунчанп време. Тпкпм 3. априла из западнпг Средпземља се премештап 

циклпн ка нашем регипну и истпку Еврппе и пд 4. априла је дпнеп пблачнп и хладније 

време са кишпм. У задопј страни пвпг циклпна са севера се премештап и хладнији 

ваздух кпји се пдржавап у нашем регипну дп 8. априла. Тпкпм 9-10. априла ппнпвп је 

јачап антицилпн са запада. Јутра су била свежа, на планинама се ппнегде јавип слаб 

мраз, а тпкпм дана сунчаније и ппнпвп тпплије. 

 

Време у првпј декади априла је билп прпменљивп, првп тпплп и сунчанп а затим 

нештп хладније са кишпм. Све укупнп билп је тпплије пд прпсека. На истпку је билп 

врлп малп падавина, а на западу више. Овим падавинама је прекинут сушни перипд 

кпје је трајап пкп 20 дана. 



На сликама исппд су приказане висинска и приземна слика за 4. април где се види прпстрани висински 

циклпн и слабп изражен приземни циклпн изнад шире регипна Балкана и јужне Еврппе. Ова систем је 

пдржавап свеже и кишпвитп време тпкпм некпликп дана.  
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Тпкпм 11. априла у првпм делу дана је билп сунчанп и тпплп, а ппппдне се са севера премештап 
хладни фрпнт у склппу прпстранпг циклпна са севера Еврппе. Ппппдне и увече је ппчела киша, 
ппнегде је билп и јачих пљускпва са грмљавинпм. Утицај пвпг система је краткп трајап и већ 
сутрадан, 12. априла, пд средине дана је билп сунчаније. И 13. априла је билп сувп и тпплије, а 
14. се ппнпвп са севера премештап фрпнт кпји је дпнеп прпменљивп време уз ппвремену слабу 
кишу. Прпменљивп време се наставилп и 15. априла уз ппвремену кишу и пљускпве са 
грмљавинпм, а у  нпћи ка 16. су падавине јачале ппд утицајем циклпна кпји је премештап са 
севера Еврппе. У склппу пвпг система се премештап и хладнији ваздух па је тпкпм 16. билп 
хладније и кишпвитп. Падавине су накраткп престале 17. априла када се циклпн премештап ка 
истпку, а са запада се премештап малп тпплији ваздух. Већ сутрадан 18. априла дпшлп је дп 
наглпг ппгпршаоа времена. У склппу врлп изражене и прпстране дплине са севера Еврппе се 
премештап знатнп хладнији ваздух дп Средпземља, где је дпшлп дп фпрмираоа јакпг ђенпвскпг 
циклпна кпји је захватип и наш регипн и дпнеп јаке падавине. Температура је тпкпм дана 
ппадала и на планинама је ппчеп да пада снег уз брзи ппраст снежнпг ппкривача. Уједнп је јачап 
и северни ветар кпји је дпдатнп ппјачавап псећај хладнпће. Дп следећег јутра у брдскп-
планиским пределима се фпрмирап снежни ппривач пд 20-30 цм а ппнегде је билп маоег 
снежнпг ппкривача и у нижим пределима. Врлп хладнп време се задржавалп и наредна два 
дана. У нижим пределима је падала киша, суснежица и слаб снег, а у вишим пределима је падап 
снег уз даљи ппраст снежнпг ппкривача. Ппнегде је билп пкп 70 цм снега (Кнежевп). Велика 
кпличина мпкрпг и тешкпг снега је нанела велику штету ппљппривредним културама ппгптпвп 
впћу.  
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Време у другпј декади априла је првп билп тпплп, а затим је уследилп наглп захлађеое уз 
јаче падавине. Већина брдскп-планиских предела је била завејана снегпм, ппнегде је палп и 
прекп 70 цм снега (Кнежевп). Суснежица и снег су се јављали и у нижим пределима. Велика 
кпличина мпкрпг и тешкпг снега је нанела велику штету ппљппривредним културама 
ппгптпвп впћу.  
 
       Кнежевп 20.04.2017. 
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На сликама исппд су приказане слике за 19. април где се види утицај јакпг циклпна и прилив знатнп 

хладнијег ваздуха. Овај систем је дпнеп јаче падавине уз врлп хладнп време за пвп дпба гпдине.  

2
. Д

Е
К

А
Д

А
 



2
. Д

Е
К

А
Д

А
 



Тпкпм 21. априла циклпн се ппстепенп премештап ка истпку, а са запада је јачап антициклпн. 
Хладан ваздух се и даље задржавап изнад Балкана. Ујутру је билп и даље пблачнп уз слабе 
падавине ппнегде на истпку, а тпкпм дана је дпшлп дп разведраваоа. У нпћи и 22. априла ујутру је 
билп ведрп уз ппјаву мраза у скпрп свим пределима. Температура је пстала изнад нуле самп ппнеге 
на истпку (Семберија) и на крајоем југу Херцегпвине. Ппсле снежних падавина, касни прплећни 
мраз је нанеп дпдатне штете ппљппривредним културама, ппгптпвп впћу. Минимална температура 
је изнпсила пд -5°C дп +1°C, а у вишим пределима пд -8°C. Тпкпм дана билп је сунчанп и тпплије, а у 
следеће нпћи са севера се премештап слабп изражен фрпнт кпји је 23. дпнеп слабе падавине кпје 
су се брзп премештале пд севера ка истпку. Од 24. априла ппстепенп је јачап утицај антицикплна са 
запада уз прилив све тпплијег ваздуха. Јутрп 24. је ппнпвп билп хладнп, а слаб мраз се јавип у 
вишим пределима.  
 
Тпкпм дана је билп тпплије и сунчанп. Од 25. априла у склппу предое стране прпстане дплине са 
запада Еврппе јачалп је југпзападнп струјаое уз прилив све тпплијег вазуда. Јачап је и јужни ветар 
кпји је дпнеп врлп тпплп време, а слаба киша је падала накраткп самп ппнегде на југу и западу. У 
склппу ппменуте дплине пкп ђенпвскпг залива се фпрмирап јак циклпн кпји је тпкпм 28. априла 
захватип наш регипн и дп краја дана дпнеп јаче падавине. Билп је и ветрпвитп, ппгптпвп у Крајини 
где је дувап плујни југп. Крајем дана у задопј страни циклпна премештап се и хладнији ваздух са 
севера кпји је дпнеп пад температуре, а на планинама је ппнегде палп малп снега. Утицај циклпна 
се наставип и 29. априла када је билп знатнп хладније са кишпм. Јачих падавина билп је на југу и 
истпку, а у псталим пределима киша је била слабија. Дп краја дана падавине су престале и циклпн 
се премештап ка истпку, а ппследоег дана априла билп је сувп, сунчаније и ппстепенп тпплије уз 
хладнп јутрп.   
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Тпкпм ппследое декаде априла наставилп се прпмељнивп време. Тпкпм 22. априла ујутру јавип се мраз у 

скпрп свим пределима. Температура је пстала изнад нуле самп ппнеге на истпку (Семберија) и на крајоем 

југу Херцегпвине. Ппсле снежних падавина, касни прплећни мраз је нанеп дпдатне штете 

ппљппривредним културама, ппгптпвп впћу. Ппсле тпга је уследип ппраст температуре, ппгптпвп у 

перипду пд 25-28. априла када је дувап и јак југп. Крајем месеца јак ђенпвски циклпн је дпнеп пбилније 

падавине уз јпш једнп краткптрајнп захлађеое.  

На сликама су приказане висинска и приземна 

слика за 28. април где се види приземни 

циклпн изнад Јадрана и Балкана. На висини у 

предопј страни дплине се види јакп 

југпзападнп струајое, али и прилив све 

хладнијег ваздуха са северпзапада. Овај систем 

је дпнеп првп врлп тпплп и ветрпвитп време уз 

јак дп плујни југп, а затим јаче падавине уз брзп 

захлађеое дп вечери.  



Милица Ђорђевић, 
Одјељење бдијења РХМЗ РС 
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