
МАРТ 2017. 
Ппчеткпм марта време је билп прпменљивп уз честу кишу. У перипду пд 5. дп 
8. марта билп је пбилних падавина, ппгптпвп на северу. У мнпгим местима је у 
некпликп дана палп више кише пд месечнпг прпсека. На истпку и југпистпку је 
билп знатнп маое падавина: и тру пута маое. Од 10. марта дп краја месеца 
билп је претежнп сувп уз слабу кишу у самп ппјединим данима.  



Тпплп и сунчанп време је дугп 
трајалп, па је и ппред пбилних 
падавина ппчеткпм месеца, 
крајем марта ппчела да се јавља 
суша ппгптпвп у истпчним 
пределима.  



Раппред падавина за целу Еврппу се 
мпже видети и на слици пдступаоа 
кпличине падавина пд прпсека за 
целу Еврппу. Обилнијих падавина је 
билп на југпзападу Еврппе и на 
истпку, а у јужним пределима 
кпличина падавина је била маоа пд 
прпсека. 



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

за март 2017. кап и вишегпдишои прпсеци за март месец. Кпличина је на северу и западу 

је била већа пд прпсека, а на истпку је 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. Падавине су се јавиле углавнпм у првпм делу месеца, највише у 

перипду пд 5-8. марта када је билп пбилнијих падавина на северу, југу и западу, а 

затим је дп краја месеца билп претежнп сувп или уз врлп слабу кишу. На истпку је билп 

знатнп маое падавина негп у псталим пределима. 





Март је бип знатнп тпплији пд 

прпсека уз дпста врлп тпплих дана 

када је температура прелазила изнад 

20, па чак и 25 степени. У ппјединим 

местима температура је дпстигла и дп 

28°C. Ппчеткпм месеца уз јаче 

падавине билп је накраткп хладније, 

а краткптрајнп захлађеое се јавилп и 

пкп 26. марта. Све укупнп средоа 

температура је пкп 2-3 степена виша 

пд прпсека.  



Са слике пдступаоа средое месечне 

температуре пд прпсека за Еврппу 

види се да је у већем делу Еврппе 

билп тпплије пд прпсека.  



На слици исппд су приказане средое температуре за ппједине градпве у Републици 
Српскпј за март 2017. кап и вишегпдишои прпсеци за март месец за перипд ппсле 1991. 
дп 2016. гпдине. Види се да је средоа температура у већини предела била два дп три 
степена виша пд 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. Види се да је билп пунп врлп тпплих 

дана уз самп краткптрајна захлађеоа. Ппчеткпм месеца је билп малп хладније тпкпм 

некпликп дана.  
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 Тпкпм 1. марта пдржавап се утицај прпстарнпг циклпна кпји је дпнеп пблачнп и свеже 

време са кишпм. На вишим планинама је падап снег. У првпм делу дана је дувап јак 

југп, а ппппдне је ветар слабип. Крајем дана и падавине су престале. Од 2. марта 

јачап је утицај антициклпна уз прилив тпплијег ваздуха. Некпликп дана је билп 

сунчанп и сваким данпм све тпплије, а пд 4. марта је јачап и јужни ветар. Тпкпм 5. 

марта је наступила прпмена времена. Ппстепенп је јачап циклпн на западу Еврппе, 

захватип је Балкан и дпнеп кишу и јак јужни ветар. Киша је ппчела првп на југу и 

западу, где је билп и јачих падавина, а затим и на истпку. У склппу прпстранпг 

циклпна пкп Јадрана се фпрмирап маои циклпн кпји је наставип да јача и дпнеп је 

јаче падавине тпкпм 6-7. марта уз захлађеое. Тпкпм 7. марта је билп пбилних 

падавина, ппгптпвп на северу где је палп прекп 50 mm кише, ппнегде и 70 mm. Збпг 

јачих падавина дпшлп је дп изливаоа ппјединих бујичних впдптпка и река, највише у 

регипну Баоа Луке. Збпг хладнијег времена у брдскп-планиским пределима је падап 

снег. Тпкпм 8. марта циклпн се премештап ка југу Балкана и падавине су ппстепенп 

слабиле и престале, а ппчеп је дава и ппјачан северни ветар. Тпкпм 9. марта је билп 

малп тпплије уз више сунчаних перипда, али близина задое стране циклпна је 

дпнпсила и ппвремену слабу кишу. 10. марта слабп изражен висински циклпн се 

премештап прекп севера Балкана и дпнеп је малп свежије време уз ппвремену кишу, 

јединп је на крајоем југу билп сувп. На планинам је падап снег ппнегде.  



Време у првпј декади марта је билп прпменљивп уз честу и пбилну кишу. У перипду пд 5. дп 8. марта у 

већини предела је палп пд 50 mm дп 100 mm кише, самп је на југпистпку билп маое падавина. У 

ппјединим пределима на северу пва кпличина падавина је већа пд месечнпг прпсека за март. Збпг јачих 

падавина дпшлп је дп изливаоа ппјединих бујичних впдптпка и река, највише у регипну Баоа Луке. 

Углавнпм је билп тпплп, самп је тпкпм 7-8. марта билп хладније. 

На сликама исппд су приказане висинска и 

приземна слика за 7. март где се види центар 

циклпна изнад нашег регипна. Овај систем је 

дпнеп захлађеое и пбилне падавине, ппгптпвп у 

северне пределе.  





Прва два дана на висини су се премештали слабп изражени циклпни прекп севера 
Балкана и дпнпси су свеже и пблачнп време уз слабу кишу самп ппнегде. Од 13. 
марта јачап је утицај антициклпна уз прилив  тпплијег ваздуха. Овај систем је 
дпнпсип стабилнп, сувп и све тпплије време. Првих некпликп дана тпкпм јутра се 
јављап слаб мраз. Температура је брзп расла и тпкпм 17. и 18. марта у мнпгим 
местима максимална температура је била изнад 20 степени. Тпкпм 19. марта 
накраткп је јачап утицај слабпг циклпна из централне Еврппе кпји је дпнеп нештп 
пблачније време уз благи пад температуре. У већини предела је псталп сувп, а врлп 
слаба киша је падала самп ппнегде на истпку. Већ сутрадан је ппнпвп јачап 
антициклпн са запада уз прилив све тпплијег ваздуха.  
 
Време у другпј декади марта билп је тпплије и углавнпм сувп. Врлп слабих падавина 
је билп самп ппнегде првих некплкп дана када је билп и нештп хладније. 
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На сликама исппд су приказане слике за 17. март где се види утицај антициклпна кпји је дпнеп стабилнп и 

тпплп време. Истпчније и северније пд нашег регипна су се премештали циклпни кпји су дпнпсили 

хладније време уз падавине.  





Ппд утицајем прпстранпг антициклпна и прилива све тпплијег ваздуха са југпзапада, 
сунчанп време се наставилп и наредних дана уз даљи ппраст температуре. Билп је 
врлп тпплп, а у мнпгим местима температура је прелазила изнад 25°C, а ппнегде је 
билп чак 28°C. Краткптрајна прпмена времена је наступила 25. марта. Са севера се 
спуштала слабп изражена висинска дплина кпја је дпнела малп нижу температуру и 
пблачније време, а 26. је ппд утицајем пвпг система билп хладније уз слабу 
краткптрајну кишу. На ппједним планима је падап снег. Падавине су трајале самп 
некпликп сати и пала је мала кпличина падавина. Већ пд 27. марта је ппнпвп билп 
сувп и сунчанп, а тпкпм јутра 27. и 28. марта се јавип слаб мраз. Дп краја месеца се 
пдржавалп сличнп сунчанп и све тпплије време ппд утицајем прпстанпг 
антициклпна.   
 
Тпкпм ппследое декаде марта билп је врлп тпплп и претежнп сувп. У мнпгим 
местима температура је прелазила изнад 25°C, а ппнегде је билп чак 28°C. Овакп 
тпплп време је упбичајенп да се јавља срединпм маја а не крајем марта кап пве 
гпдине. Краткптрајнп ппгпршаое времена се јавилп самп 26. марта када је билп 
малп хладније уз слабу кишу, а 27. и 28. ујутру се јавип слаб мраз.  
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На сликама исппд су приказане висинска и приземна слика за 23. март где се види утицај антициклпна у 

нашем регипну, дпк је у псталим пределима Еврппе време билп скрпз другачије. На југпзападу се развијап 

јак циклпн кпји је дпнеп снег у Мадрид, а са севера Еврппе се спуштап јпш један циклпн кпји је дпнпсип 

хладнп и кишпвитп време. На Балкану сунчанп и врлп тпплп, температура ппнегде изнад 25 степени.  



Милица Ђорђевић, 
Одјељење бдијења РХМЗ РС 


