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Јул месец је био врло 
топао, у већини предела је 
поред јула 2012. године 
ово најтоплији јул од кад 
се врше мерења. 
Падавина је било врло 
мало, јавиле су се само 
повремено у виду 
пљускова са грмљавином. 
У појединим пределима, 
углавном у брдским 
крајевима на западу и 
истоку, количина 
падавина је било мало 
већа због јачих пљускова 
који су се јавили у 
поједим данама. У 
Херцеговини и Семберији 
је било најмање 
падавина. 



На слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у Републици Српској за 
јул 2015. као и вишегодишњи просеци за јул месец. Са слике се види врло мала количина 
падавина у јулу ове године у односу на вишегодишње просеке. 



На следећим сликама приказан је месечни распоред падавина за одређене градове у 
Републици Српској. Са слика се види мала количина падавина током целог месеца, а и 
ретка појава кише.  







Средња температура током целог 
месеца је била од 2 до 4 степена 
виша од просека. У великом 
броју места, поред јула 2012. 
године, ово је најтоплији јул од 
кад се врше мерења. Ипак, 
апсолутна максимална 
температура није превазиђена а 
температура изнад 40 степени је 
забележена само у Вишеграду. 
Врло високе температуре су се 
одржавале већи део месеца што 
се може видети по броју 
тропских дана (дани са 
температуром изнад 30 степени) 
којих је било знатно више од 
просека. На југу Херцеговине 
само је 1. јула температура 
остала мало испод 30 степени, а 
свих осталих 30 дана је била 
изнад 30 степени.  



На слици испод су приказане средње температуре за поједине градове у Републици Српској 
за јул 2015. као и вишегодишњи просеци за јул 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 већи део месеца било врло топло уз 
блага освежења средином и крајем месеца.  







1. ДЕКАДА 
  
Од 1. до 8. јула. већи део Балкана је био под утицајем пространог поља високог 
притиска-антициклона које је одржавало стабилно време. У склопу овог система врло 
топао ваздух се премештао са севера Африке. Било је суво, сунчано и вруће.  8. увече 
дошло је до промене времена. Висинска долина и хладни фронт премештали су се са 
северозапада и донели су повремену кишу, пљускове и освежење. Количина падавина 
је била врло мала, а киша је 8. падала понегде на западу и северу, а 9. се премештала 
ка истоку југоистоку. Температура је 9. јула била и више од 10 степени нижа у односу на 
претходне дане. Већ 10. јула долина се премештала ка истоку Балкана, а са запада је 
поново јачао гребен који је донео стабилно време и пораст температуре.   
  
  
Првих десет дана јула време је било врло топло и углавном суво. Врло слаба киша се 
јавила само понегде 8. и 9. јула, а било је и предела који нису имали падавина уопште.   
  
На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 8. јул, најтоплији дан у 
првој декади.  На слици се види гребен изнад Балкана и врло топао ваздух, али и 
приближавање циклона и фронталне зоне са запада.  







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.  







3. ДЕКАДА 
  
Почетком треће декаде се наставило сунчано и вруће време. 23. јула је било нестабило 
уз развој облака који су поподне и увече донели нешто јаче пљускове са грљавином. 
Било је и локалних непогода уз појаву града. И даље је било врло топло. 24. је било 
суво и топло, а 25. увече висинска долина и хладнији ваздух су захватили Балкан. Увече 
је било пролазних пљускова уз постепени пад температуре.  Утицај слабе долине се 
одржавао и наредних дана, и 26. и 27. јула било је пријатније уз температуре испод 30 
степени у већини предела. Слаби пљускови су се јавили само понегде. Долина је 
слабила и 28. и 29. је поново било суво и топлије, али без великих врућина. 30. и 31. 
јула долина и свежији ваздух су захватили Балкан и донели освежење уз повремену 
кишу и пљускове са грмљавином. На југу је и даље било врло топло. 
  
Време у последњој декади јула је било нешто променљивије. Било је више дана уз 
појаву кише и пљускова. Од 25. до краја месеца и температура је постепено опадала и 
није било јаких врућина као у претходном периоду.  
  
На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 30. јул где се види долина 
и фронтална зона. Овај систем је захватио Балкан и донео освежење уз повремене 
падавине.  





Милица Ђорђевић, 
Одјељење бдијења РХМЗ РС 
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