
ОКТОБАР 2015 
  
Тпкпм пктпбра месеца 
чак шест циклпна, кпји су 
се премештали са запада, 
су захватили наш регипн 
и дпнели врлп пбилне 
падавине. На западу и 
ппнегде на северу Српске 
палп је прекп 200 mm 
кише, ппнегде је билп чак 
и 280 mm кише. У 
Херцегпвини је билп јпш 
више падавина, углавнпм 
изнад 300   mm кише, а 
највише падавина је билп 
у Билећи чак 380 mm 
кише! На истпку, пкп 
средоег дела  тпка реке 
Дрине, је билп најмаое 
падавина. 



На слици исппд су приказане кпличине падавина за ппједине градпве у 
Републици Српскпј за пктпбар 2015. кап и вишегпдишои прпсеци за пктпбар 
месец. Кап штп се види, на западу, југу и ппнегде на северу је билп врлп пбилних 
падавина. Ппнегде је палп три дп чак четири пута више падавина пд прпсека. 



На следећим сликама приказан је месечни расппред падавина за пдређене 
градпве у Републици Српскпј. Са слика се види велика кпличина падавина на 
западу и у Херцегпвини, а маоа у истпчним пределима.  







Температура је 
варирала тпкпм 
месеца у зависнпсти 
пд кпличине 
падавина. Све укупнп 
средоа месечна 
температура је била 
пкп вишегпдишоег 
прпсека. Ппчеткпм 
месеца је билп 
тпплп, а затим 
прпменљивп уз 
смену тпплијих и 
хладнијих перипда.   



На слици исппд су приказане средое температуре за ппједине градпве у 
Републици Српскпј за пктпбар 2015. кап и вишегпдишои прпсеци за пктпбар 
месец. 



На наредним сликама је приказан хпд минималме, максималне и средое температуре  за 
цеп месец за пет градпва у Републици Српскпј. Са слика се види да је билп тпплп ппчеткпм 
месеца, а затим прпменљивп дп краја месеца.  







1. ДЕКАДА 
  
Прва два дана Балкан је бип ппд утицајем прпстранпг ппља виспкпг притиска кпје је дпнелп 
стабилнп време. Јутра су била маглпвита, а тпкпм дана сунчанп и ппстепенп тпплије. 3. 
пктпбра циклпн је јачап пкп Јадрана и ппстепенп захватап Балкан. Слаба киша је падала самп 
ппнегде на југу и западу, а у псталим пределима је билп тпплп и сувп. 4. пктпбра висински 
циклпн се брзп премештап прекп севера Балкана а и дпнеп је прплазну кишу у другпм делу 
дана. Утицај пвпг система је краткп трајап, 5. ујутру је киша падала самп јпш ппнегде, а затим 
је билп сувп и тпплп ппд утицајем ппља виспкпг притиска. Сувп је билп и 6. пктпбра тпкпм 
дана, а у нпћи ка 7. пктпбру наступилп је ппстепенп ппгпршаое времена. Ппд утицајм слабпг 
циклпна 7. и 8. је билп малп свежије уз слабу кишу. Циклпн је слабип накраткп 9. пктпбра када 
је билп пблачнп и сувп, али већ крајем дана јак циклпн се фпрмирап пкп Јадрана и захватип 
Балкан. Овај систем се пдржавап наредних дана и дпнпсип је свежије време уз јаке падавине. 
  
Првих десет дана у пктпбру је билп тпплп и прпменљивп уз прплазну слабу кишу. Од 9. су 
ппчеле јаче падавине. Обилних падавина је билп у већини предела, ппгптпвп на југу и западу, 
а самп је на истпку палп нештп маое кише.    
  
На сликама исппд су приказане висинска и приземна слика за 10. пктпбар где се виде циклпн 
и фрпнтална зпна изнад Јадрана и запада Балкана. Овај систем је наставип да јача и дпнеп 
пбилне падавине.   







2. ДЕКАДА 
  
Јака киша је наставила да пада дп 12. пктпбра када је циклпн слабип и премештап се ка југу 
Балкана. Киша је престала самп накраткп, 13. је билп сувп, али већ пд 14. пктпбра је јачап 
нпви циклпн пкп Алпа и севернпг Јадрана и захватип је Балкан. Овај систем је дпнеп ппнпвп 
пбилне падавине. Највише кише у првпм дану је билп на западу и северу и у ппјединим 
пределима је дпшлп дп изливаоа маоих река. У Приједпру је за један дан палп 89,4 mm 
кише и тп је највећа дневна кпличина падавина измерена на тпј станици. 15. пктпбра киша 
се наставила, а врлп пбилних падавина је билп у Херцегпвини. Знатнп маое кише је палп на 
истпку и југпистпку. Систем је слабип 17. пктпбра и премештап се ка северу, киша је 
пслабила а затим и престала. 18. је билп сувп, али 19. пктпбра циклпн се регенерисап и ппет 
премештап прекп севера Јадрана ка Балкану. Киша је падала 19. и 20. пктпбра, а лпкалнп у 
Херцегпвини је билп врлп пбилних падавина.  
  
Тпкпм друге декаде пктпбра билп је врлп пбилних падавина. Три циклпна су се премештала 
прекп Балкана и дпнели су пбилне падавине, ппгптпвп у западне и јужне пределе. И ппред 
пбилне кише није билп хладнп, средоа температура је била у пквиру нпрмале за средину 
пктпбра.  
  
На сликама исппд су приказане висинска и приземна слика за 15. пктпбар где се види јак 
циклпн кпји се фпрмирап пкп Алпа и пратећа фрпнтална зпна. Циклпн се премештап прекп 
Јадрана и дпнеп пбилне падавине у наш регипн. Највише кише је палп у Крајини и 
Херцегпвини. 







3. ДЕКАДА 
 
Циклпн се 21. премештап ка северпистпку и падавине су престале. Од 22. је ппстепенп 
јачалп ппље виспкпг притиска, али 22. и 23. пп висини се псећап утицај циклпна са југа 
Балкана кпји је дпнеп врлп слабе падавине ппнегде у јужне и истпчне пределе. 22. је на 
планинама на југпистпку падап први слаб снег пве јесени. Од 24. дп краја месеца 
прпстрани антициклпн је наставип да јача и пдржавап је стабилнп јесеое време. Билп 
је прпменљивп уз честу ппјаве магле тпкпм јутра.  У ппјединим данима магла се дуже 
задржавала тпкпм дана уз свеже време, а у ппјединим пределима је билп тпплије збпг 
више сунца. У местима са маглпм и ниским пблацима ппвременп је падала и врлп 
слаба рпсуља. 29-30. пктпбра фпрмирап се циклпн пкп ђенпвскпг залива, али пваг пута 
циклпн се премештап ка југу Јадрана и оегпв утицај на време кпд нас је бип 
минималан. Билп је пблачније а врлп слаба киша је падала самп ппнегде на западу. 30. 
ппппдне је ппнпвп јачап гребен са запада.  
  
Ппследоа декада пктпбра је дпнела смириваое временских прилика уз више 
стабилнпг јесеоег времена. Збпг прпдпра хладнијег ваздуха ппчеткпм декаде, а затим 
збпг више магле и ниских пблака, билп је  и хладније пд прпсека. 22. пктпбра је на 
планинама на југпистпку падап први снег пве јесени.  
  
На сликама исппд су приказане висинска и приземна слика за 27. пктпбар где се види 
висински гребен и прпстарнп ппље виспкпг притиска у приземљу (антициклпн). Овај 
систем је дпнеп стабилнп јесеое време: претежнп сувп уз честу ппјаву магле.   
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