
АВГУСТ 2015 
 
Август месец је био топао и 
променљив. До 16. августа 
било је веома топло уз 
повремене пљускове, а и 
локалне непогоде. У периоду 
од 17. до 27. било је 
променљиво уз чешћу кишу и 
пљукове са грмљавином. У 
појединим пределима 
количина падавина је била 
мала и јака суша се наставила 
(регион Бањалуке, Добоја, 
Семберије) а у поједним 
пределима је било обилнијих 
падавина. Јаче падавине су се 
јавиле у кратком временском 
периоду због јаких пљускова. 
Највише кише је пало у 
Требињу чак 164 mm (три пута 
више од месечног просека), 
али пола од те месечне 
количине 82 mm је пало у 
само једном дану.  



На слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у Републици Српској за 
август 2015. као и вишегодишњи просеци за август месец. 



На следећим сликама приказан је месечни распоред падавина за одређене градове у 
Републици Српској. Са слика се види да се већина падавина јавила на самом почетку 
месеца и затим у периоду од 15-22. августа. 







Било је топло, средња 
температура током целог 
месеца је била око 2 степена 
изнад просека. Било је пуно 
врло топлих дана, поготово у 
првом делу месеца и поново 
на крају, а средином месеца 
је било нешто свежије време.  



На слици испод су приказане средње температуре за поједине градове у Републици Српској 
за август 2015. као и вишегодишњи просеци за август месец. 



На наредним сликама је приказан ход минималме, максималне и средње температуре  за цео 
месец за пет градова у Републици Српској. Види се да је првих 16 дана месеца било топло, а 
затим мало свежије и променљиво време, а крајем месеца је поново било врло топло. У августу 
месецу температура није прелазила изнад 40 степени. 







1. ДЕКАДА 
  
Почетком августа јачало је поље високог притиска. Првог дана августа је било суво и 
пријатно топло време, а утицај висинске долине је донео врло нестабилно време 2. 
августа. Било је топло уз јаче пљускове са гмљавином и локалне непогоде. Било је 
олујног ветра а забележен је и град. Јаче невреме се јавило око Дубице, Градишке, 
Дервенте... 3. је било пријатно топло, а повремена киша и пљускови су се премештали 
ка истоку. Од 4. августа  је јачао гребен на висини уз поновни прилив све топлијег 
ваздуха. Сунчано и врло топло време се одржавало наредних дванаест дана. Локални 
пљускови су се јављали само понегде, углавном у брдским пределима на истоку и 
југоистоку. 
  
Првих десет дана у августу је било врло топло уз повремене пљускове. Количина 
падавина је у већини предела била мала, али у појединим пределима због јачих 
пљускова било је и обилнијих падавина. 2. августа се јавило и јаче невреме.    
  
На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 2. август где се види 
утицај слабе долине која је донела врло нестабилно време уз јаче локалне непогоде. 







2. ДЕКАДА 
  
Под утицајем антициклона са запада, сунчано и врло топло време се наставило 
и наредна два дана. 13. јула пролазна висинска долина је донела облачније 
време уз благи пад температуре. Слаба киша се јавила понегде на северу, 
западу и истоку, а само понегде на југоистоку је било нешто јачих пљускова са 
грљмавином. Наредних дана поново је јачало поље повишеног притиска уз 
прилив све топлијег ваздуха са југа. Било је сунчано и вруће наредних десетак 
дана. Локални пљускови су се јављали само понегде, углавном у брдским 
пределима на истоку и западу. 
  
Друга декада јула је била још топлија. Падавина је било врло мало, а благо и 
краткотрајно освежење се јавило само 13. јула. И тад је било топло, али без 
велике врућине.  
  
На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 19. јул где се 
види утицај јаког гребена уз прилив врло топлог ваздуха са југозапада. Ово је 
био једна од најтоплијих дана у јулу а и у током целе 2015. године.  







Радаске слике од 2. августа на којима се 
види појава јачих непога око Дубице, 
Градишке, Тузле, северније од Бањалуке... 



2. ДЕКАДА 
  
Утицај антициклона се наставио и наредних дана. До 14. је било сунчано и врло топло 
уз ређу појаву локалних пљускова. 15. августа висинска долина са запада се полако 
премештала ка Јадрану а до краја дана је захватила и западне пределе Балкана. Утицај 
предње стане долине овог система се одржавао наредних неколико дана. Било је 
нестабилно време уз повремену кишу и пљускове са грмљавином, а обилнијих 
падавина је било на југу и западу. Температура је постепено опадала. Систем је јачао и 
премештао се преко нашег региона 19-20. августа. Било је облачно и нестабилно уз јаче 
пљускове, а понегде је било и обилнијих падавина. 
  
  
Током друге декаде августа време је било знатно променљивије. Првих пет дана је 
било  врло топло и сунчано уз само повремене локалне пљускове, а у другом делу 
декаде је било променљиво уз чешћу кишу и пљускове са грмљавином. На југу и 
понегде на западу је било јачих пљускова уз врло обилне падавине које су се јавиле у 
кратком временском периоду. Уједно и температура је постепено опадала од 16-17. 
августа.   
  
На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 16. август где се виде 
долина и фронтална зона које се пружају преко Јадрана ка нашем региону. Овај систем 
је донео обилне падавине у јужне и западне пределе. У једном дану у Требињу је пало 
чак 82, а у Невесињу 63 mm кише. То је више од целог месечног просека за август 
месец.  









3. ДЕКАДА 
  
21. се и даље одржавао утицај циклона уз облачно време са повременом кишом. 
Наредних дана у приземљу је јачало поље виског притиска са запада, а на висини се 
одржавао ослабљен циклон. Било је постепено топлије и углавном суво време, а 
повремена киша је падала углавном у источним и јужним пределима. 25. августа 
накратко је јачао утицај циклона са запада уз прилив мало свежијег ваздуха. Слаба 
киша је падала само 25, а 26. је било суво уз мало нижу температуру. Од 27. августа до 
краја месеца поново је јачао поље високог притиска уз прилив све топлијег ваздуха са 
југозапда. Било је сунчано и поново врло топло време. 
  
Првих шест дана време је и даље било променљиво уз повремену кишу и пљускове са 
грмљавином. Од 27. до краја месеца вратиле су се праве летње временске прилике: 
било је сунчано и поново врло топло. 
  
На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 31. август где се види 
изражен антициклон изнад Балкана и прилив врло топлог ваздуха. Овај систем је донео 
сунчано и врло топло време.  
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