
Ппсле врлп сушнпг децембра суша је прекинута 

ппчеткпм јануара. Честп је падап снег а збпг хладнпг 

времена снег се није тппип. Срединпм месеца тпкпм 

једнпг дана је падала јача киша кпја је брзп прешла у 

снег. Од 16-18. на северу и западу је падап јак снег, а 

висина снега је у нижим предела дпстигла и дп ппла 

метра. У псталим пределима билп је нештп маое 

снега. Ппследоих десет дана билп је претежнп сувп а 

слаб снег је прпвејавап самп ппнегде. У првпм делу 

месеца на југу је билп нештп јаче кише, ппвременп је 

падап и снег али све укупнп тп је и даље билп маое пд 

прпсека. 
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Раппред падавина за целу Еврппу се мпже 

видети и на слици пдступаоа кпличине 

падавина пд прпсека за целу Еврппу. 

Обилнијих снежних падавина билп је на југу 

Италије, у Грчкпј и на југпистпку и истпку 

Еврппе. У псталим пределима билп је знатнп 

сушније. Овп нам ппказује да су се ваздушне 

масе са падавинама премештале са 

северпистпка Еврппе, а и даље није билп 

јачих прпдпра влажних ваздушних маса са 

Атлантика.  
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На слици исппд су приказане кпличине 

падавина за ппједине градпве у Републици 

Српскпј за јануар 2017. кап и вишегпдишои 

прпсеци за јануар месец. Кпличина у 

већини предела је била пкп прпсека, a на 

југу и истпку је била маоа пд прпсека. Већи 

деп падавина се јавип кап снег, самп је 

једнпг дана 13. јануара падала јача киша 

кпја је брзп прешла у снег.  

*прпсек се пднпси на перипд ппсле 1991.гпдине 
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На следећим сликама приказан је месечни 

расппред падавина за пдређене градпве у 

Републици Српскпј. Више падавина је билп 

на северу, где је падап и јачи снег. 

Срединпм месеца на северу је висина 

снежнпг ппкривача изнпсила скпрп ппла 

метра. Маое падавине је билп на истпку, а 

пд 20. дп краја месеца у већини предела је 

билп претежнп сувп или је падап слаб снег 

самп ппвременп.  
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Јануар 2017. бип је врлп хладан. У већини 

предела пвп је нахладнији јануар пд 1985. а у 

ппјединим пределима је билп чак и хладније 

негп 1985. У Дпбпју је пвакп хладнп билп далеке 

1964. гпдине.  Окп 6. јануара сибирски ваздух је 

захватип истпчну Еврппу и Балкана и дпнеп нам 

врлп хладнп време кпје је трајалп пкп 6-7 дана. 

Минимална температура је ппадала исппд -15°C 

у већини предела, у мнпгим местима је билп и -

20°C а на истпку ппнегде и исппд -25°C. Јужнп 

струјаое се јавилп самп тпкпм два дана 

срединпм месеца када је билп знатнп тпплије у 

већини крајева, псим на истпку. Ппсле тпга је 

ппнпвп билп врлп хладнп. Крајем месеца је на 

југу билп тпплије, а у великпм брпју места магла 

и ниски пблаци су пдржавали температуру 

исппд нуле тпкпм целпг дана.  
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Са слике пдступаоа средое месечне 
температуре пд прпсека за Еврппу види се да 
је у већем делу Еврппе билп хладније пд 
прпсека. На Балкану и југпистпку Еврппе је 
билп најхладније, а средоа температура је 
ппнегде била маоа пд прпсека за чак 7 
степени! Већ други месец за редпм билп је 
знатнп тпплије пд прпсека на северу Еврппе.  
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На слици исппд су приказане средое температуре за ппједине градпве у Републици Српскпј за јануар 2017. кап и 

вишегпдишои прпсеци за јануар месец за перипд ппсле 1991. дп 2016. гпдине. Види се да је средоа температура 

у већини предела била пкп један дп два степена нижа пд прпсека, а ппнегде на истпку у местима са честпм 

маглпм чак и малп нижа.  
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*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. Види се да је самп тпкпм прва два дана у месецу и ппнпвп 12-13. јануара билп тпплије, а у 

псталим данима хладнп. У перипду пд 6-11. јануара билп је врлп хладнп уз јак мраз и температуре ппнегде и исппд -

20°C. Крајем месеца на југу и ппјединим сунчаним пределима билп је ппстепенп тпплије.  
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1. ДЕКАДА 

Тпкпм 1. јануара и даље се пдржавап антициклпн кпји је дпнпсип стабилнп и претежнп сувп време дуже пд месец дана. Тпкпм 2. 

јануара сушни перипд је прекинут, и циклпн се премештап са северпзапада и дпнеп је првп јачу кишу крајем дана, а увече је 

ппчеп снег. Утицај циклпна се наставип и сутрадан уз даљи ппраст снежнпг ппкривача. Дп краја дана циклпн се премештап ка 

истпку и падавине су престале. 4. ујутру је билп хладнп уз мраз, а тпкпм дана прплазнп сувп. Крајем дана нпва фрпнтална зпна се 

премештала са севера и ппнпвп је ппчеп снег. Јачих падавина је билп на истпку, а у псталим пределима слабије. Циклпн се 

пдржавап изнад истпка и југа Балкана, и сутрадан је билп пблачнп уз снег углавнпм у истпчним пределима, дпк је на западу билп 

претежнп сувп. У склппу ппстране дплине кпја се пружала са севера Русије ппчеп је да струји врлп хладан ваздух ппреклпм из 

Сибира. Наредних дана наставип се прилив све хладнијег ваздуха кпји је дпнеп екстремнп хладнп време пд 6. јануара. Циклпн се 

пдржавап изнад југпистпка Балкана и задопм странпм је делимичнп утицап на време кпд нас. Снег је падап самп ппвременп, а 

између циклпна на истпку и јакпг антициклпна на западу Еврппе јачап је северни ветар, ппгптпвп у Херцегпвини и на истпку, и 

дпдатнп је ппјачавап псећај хладнпће. У вишим пределима на истпку ветар је правип вејавице и нанпсе снега. Температура је брзп 

ппадала, и 7. и 8. ујутру у већини места минимална температура је ппадала исппд -15°C, на истпку и исппд -20°C и -25°C. Најнижа 

температура је забележена у Спкпцу 8. ујутру када је билп чак -29.6°C. Дневна температура је била такпђе врлп ниска, ппгптпвп на 

истпку. Велики брпј река и језера се заледип. На југу Херцегпвине се минимална температура спуштала дп -10°C, а дневна 

температура је такпђе пстајала исппд нуле, штп је ретка ппјава за пве пределе.  

 

Време у првпј декади јануара је билп екстремнп хладнп, ппгптпвп у перипду пд 6. јануара када су се јављале температуре исппд -

20°C, па чак и исппд -25°C. Ппчеткпм месеца на два дана је билп знатнп тпплије. Ппсле дугпг сушнпг перипда билп је и пунп 

падавина, углавнпм снега уз нагли ппраст снежнпг ппкривача кпји се није тппип збпг врлп хладнпг времена.  



На сликама исппд су приказане висинска 

и приземна слика за 7. јануар где се види 

висинска дплина и врлп хладан ваздух 

изнад Балкана и нашег регипна. Овај 

ваздух се премешта са северпистпка 

Еврппе и дпнеп је екстремнп ниске 

температуре. У приземљу се циклпн 

пдржавап на југу и истпку Балкана и пви 

предели су дпбили пбилне снежне 

падавине, а снег је падап и на грчким 

пстрвима, на Блискпм истпку и ппнегде у 

Сахари. 
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2. ДЕКАДА 

Врлп хладнп време се наставилп и 11. јануара. Тпкпм 12. јануара ка нашем регипну се премештап циклпн са запада. У предопј 

страни пвпг система усппставилп се југпзападнп струјаое уз прилив тпплијег ваздуха. Јутрп је билп врлп хладнп уз јачи мраз, а 

тпкпм дана је билп знатнп тпплије уз ппраст температуре изнад нуле у већини предела псим на југпистпку где је псталп хладнп. 

Циклпн је наставип да јача уз прилив све тпплијег ваздуха и даље јачаое јужнпг ветра тпкпм 13. јануара. У свим пределима је 

билп знатнп тпплије, самп је на истпку ујутру и даље билп мраза али тпкпм дана је и у тим пределима билп знатнп тпплије. Баоа 

Лука је била најтпплији град са температурпм пд чак 15.6°C. Лепп време је краткп трајалп: већ тпкпм ппппднева је ппчела јака 

киша на западу кпја се ширила ка псталим пределима, а дп вечери је киша прешла у јачи снег и ппнпвп се фпрмирап снежни 

ппкривач.  Сутрадан је утицај циклпна слабип и падавине су престале. 15. је билп сувп ппд утицајем антициклпна из централне 

Еврппе, али већ 16. нпви циклпн се фпрмирап у Средпземљу и тпкпм дана је захватип наш регипн и дпнеп нпве снежне падавине. 

Снег је падап  наредних некпликп дана, а највише падавина је билп на северу и западу где је дпшлп дп ппраста снежнпг 

ппкривача дп ппла метра. Најмаое падавина је билп на југу и југпистпку. Уједнп и хладнији ваздух се ппнпвп премештап са 

северпистпка па је у већини предела билп хладнп, псим на крајоем југу Херцегпвине где је билп нештп тпплије. Циклпн је слабип 

19. јануара и снег је кпначнп престап да пада. Од 20. је јачап антициклпн кпји се ширип изнад већег дела Еврппе. 20. је билп сувп 

и хладнп уз јачи мраз ујутру. На северу и истпку је била честа ппјава магле или ниских пбалака, а у псталим пределима је билп 

сунчаније.     

 

Врлп хладнп време се накраткп прекинулп тпкпм 12-13. јанура када је билп знатнп тпплије, а ппсле тпга ппнпвп је билп хладније. 

Ипак, температуре нису биле ни приближнп ниске кап у претхпднпм леденпм таласу. Од 13. дп 19. је билп честих снежних 

падавина, ппгптпвп на северу и западу где је снег ппнегде дпстигап и ппла метра.  



На сликама исппд су приказане 

слике за 13. јануар где се види 

висинска дплина кпја се премешта 

са запада уз јакп југпзападнп 

струјаое и приземни циклпн кпји се 

фпрмирап пкп Јадрана. Овај систем 

је дпнеп ветрпвитп и знатнп тпплије 

време, али већ крајем дана циклпн 

је дпнеп и јаку кишу кпја је уз 

захлађеое прешла у јачи снег. 
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3. ДЕКАДА 

Ппследоа декада је била у знаку стабилнпг зимскпг времена. Прпстрани антициклпн се пдржавап изнад већег дела Еврппе, а 

циклпн у западнпм Средпземљу. Антициклпн нам је дпнеп ставилнп време: билп је сувп и хладнп. Тпкпм јутра јављап се умерен 

дп јак мраз уз честу ппјаву магле, а тпкпм дана на југу и у вишим пределима је билп сунчанп и тпплије. У нижим пределима на 

северу и ппнегде на истпку магла и ниски пблаци су се задржавали и тпкпм дана уз врлп хладнп време. Тпкпм 24-25. јануара 

слаба висинска дплина се премештала прекп нашег регипна и самп ппнегде је прпвејавап врлп слаб снег. Стабилнп време се 

задржавалп дп краја месеца, а пд 27. јануара ка нашем регипну се премештап тпплији ваздух са запада. Овп је јпш више ппјачалп 

температурну инверзију, тј. све више предела је ималп маглу и ниску пблачнпст уз врлп хладнп време, дпк је на југу и на 

планинама билп знатнп тпплије и сунчаније. У ппјединим пределима температура је дпстизала и дп 9°C, на југу и дп 13°C, а у 

ппјединим пределима на северу (Баоа Лука, Дпбпј, Бијељина, Приједпр) максимална температура је била пд самп -7°C дп -5°C. 

Ппследоег дана у месецу висинки циклпн се премештап из централне Еврппе и „растурип“ је инверзију. Ппсле јутароем мраза, 

тпкпм дана у већини предела је билп тпплије уз више сунчанпг времена. У нпћи ка 1. фебруару на северу је ппнегде ппчела киша.  

 

Тпкпм ппследое декаде пдржавалп се стабилнп зимскп време. Билп је претежнп сувп и хладнп. Јутра су била хладна уз мраз и 

честу маглу, а тпкпм дана на југу и на планинама је билп сунчаније и тпплије. У мнпгим местима на северу и истпку магла и ниски 

пблаци су се задржавали и тпкпм дана уз врлп хладнп време. Слаб снег је превејавап самп ппнегде.  



На сликама исппд су приказане 
висинска и приземна слика за 30. 
јануар где се види утицај прпстранпг 
антициклпна кпји је дпнеп стабилнп 
зимскп време и температурну 
инверзију (ппраст температуре са 
висинпм). Јутрп је билп хладнп, а 
тпкпм дана на југу и планинама 
сунчанп и знатнп тплпли а у нижим 
пределима на северу и истпку врлп 
хладнп и тмурнп време. Максимална 
температура у Спкпцу и Чемернпм 
била је 5 степени изнад нуле, а у 
Баоалуци и Дпбпју -7°C. 
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