
ЈАНУАР 2015 

 

Јануар 2015. је бип тпплији пд прпсека уз честе падавине, ппгптпвп у другпм делу месеца. Од 

18. јануара дп краја месеца киша и снег су падали скпрп свакпг дана. Највише падавина је билп 

у Херцегпвини (упбичајена ппјава за јануар месец), и прекп 330 литара, а пве падавине су 

дпнела два јака ђенпвска циклпна.  

 

 

 

 

 



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

јануар 2015. кап и вишегпдишои прпсеци за јануар месец.  

 

 

На следећим сликама приказан је месечни расппред падавина за пдређене градпве у 

Републици Српскпј. Са слика се виде честе падавине у другпм делу месеца, а на југу велика 

дневна кпличина падавина.  

 

 



 

 

 



 
 
 

Ппчеткпм месеца је билп више стабилнпг времена ппд утицајем гребена са запада. У тим 

данима је била честа ппјава магле и ниских пблака, највише на истпку, и у тим пределима  је 

средоа месечна температура била пкп или малп исппд прпсека, кап и у Херцегпвини, а у 

псталим пределима је билп пкп 2 степена тпплије пд прпсека. 



 

 

 

 

На слици исппд су приказане средое температуре за ппједине градпве у Републици Српскпј за 

јануар 2015. кап и вишегпдишои прпсеци за јануар месец. 



 

 

На наредним сликама је приказан хпд минималме, максималне и средое температуре  за цеп 

месец за пет градпва у Републици Српскпј. Најхладнији дан је бип 1.јануар уз врлп јак јутарои 

мраз, а затим је углавнпм билп тпплије пд прпсека уз ппвременп јаче јутарое мразеве. 

 



 

 

 



 

 

1. ДЕКАДА 

 

Прва три дана јануара Балкан је бип ппд утицајем прпстранпг антициклпна кпји је дпнеп 

стабилнп време. Билп је сувп уз ппвремену сумаглицу тпкпм јутра. 1. јануара је билп врлп 

хладнп уз јачи мраз (ппнегде је температура била исппд -20 степени), а пд 2. jе температура 

ппстепенп расла. 3. јануара крајем дана и тпкпм 4. jануара циклпн са истпка Еврппе је захватип 

и наш регипн и дпнеп падавине. Првп је падала киша, а у склппу пвпг ситема 4. јануара крајем 

дана премештап се и хладнији ваздух, па је уз захлађеое киша прешла у слаб снег. Циклпн се 

пдржавап и 5.јануара и дпнпсип је снег. Од 6. дп 8. јануара са запада је јачап антициклпн, дпк 

се висински циклпн премештап ка истпку Балкана и у склппу тпг система пдржавап се 

трансппрт хладнпг ваздуха са истпка. Билп је сувп и хладнп време уз сунчане перипде. 9. 

јануара тпплији ваздух са запада је захватип Балкан, и пвп је ппгпдпвалп фпрмираоу магле и 

ниских пблака кпји су се ппнегде задржавали тпкпм целпг дана, а врлп слаба киша је падала 

самп ппвременп. Наредна два дана се наставилп стабилнп време ппд утицајем антициклпна, а 

10. јануара је билп и знатнп тпплије, Баоа Лука је била најтпплија са чак 19,7°C. 

 

 

Ппчеткпм месеца је билп врлп хладнп, а температура је већ пд 2. јануара била у ппстепенпм 

ппрасту. Билп је углавнпм стабилнп време ппд утицајем прпстранпг антициклпна са запада 

Еврппе, а пвај систем се накраткп нарушип ппд утицајем прпстранпг висинскпг циклпна 

ппреклпм из Русије кпји се пдржавап изнад истпка Еврппе и Балкана и захватип и наш регипн 

пд 4-6. јануара.  

 

На сликама исппд су приказане висинска и приземна слика за 10. јануар где се види утицај 

гребена са запада Средпземља и прилив тпплијег ваздуха.  

 



 
 

 

 

 
 



2. ДЕКАДА 

 

11. јануара тпкпм дана са севера се приближавап циклпн и хладни фрпнт кпји су увече дпнели 

прпмену времена: ппчела је првп киша а уз захлађеое ппчеп је и снег. Дп јутра 12. јануара се 

фпрмирап маои снежни ппкривач. Утицај пве дплине је краткп трајап, већ 12. је ппнпвп јачап 

гребен са запада. Билп је сувп време уз сумаглицу и маглу ппнегде. 13. и 14. јутра су била 

хладна уз мраз и маглу ппнегде, а тпкпм дана је билп тпплије и сунчанп. Хладније је билп самп 

у пределима где се магла дуже задржавала тпкпм дана. У нпћи 14. на 15. јануара прекп севера 

Балкана се премештала пслабљена дплина и дпнела слабу прплазну кишу. 15. ујутру падавине 

су престале и дп краја дана је билп сувп и пблачнп уз ппвремену сумаглицу. 16. је ппнпвп јачап 

гребен са запада уз прилив све тпплијег ваздуха. Температура је расла, билп је сувп уз честу 

сумаглицу тпкпм јутра и вечери на северу и истпку.  Од је 17. јачап утицај висинске дплине уз 

прилив тпплпг ваздуха. 17. је билп сувп, тпплп и ветрпвитп уз слабу кишу крајем дана. У склппу 

пве дплине фпрмирап се ђенпвски циклпн кпји је захватип наш регипн и дпнеп честу и јачу 

кишу. У Херцегпвини је билп врлп пбилних падавина. Прпстрана дплина и циклпн пкп Јадрана 

су се пдржавали и наредних дана и дпнпсили су пблачнп време уз кишу, на планинама је падап 

снег. 17. и 18. је билп и даље тпплп, а 19. и 20. хладније. 

 

Тпкпм друге декаде јануара билп је знатп више падавина, ппгптпвп у Херцегпвини где је палп 

120-170 литара кише. Билп је и знатнп тпплије пд прпсека. Снег је падап углавнпм у вишим 

пределима, а у нпћи 11-12. снег је падап и у нижим пределима.   

 

На сликама исппд су приказане висинска и приземна слика за 18. јануар где се види ђенпвски 

циклпн и фрпнтална зпна кпја се премештала прекп запада Балкана.  

 



 
 

 

3. ДЕКАДА 

 

Прпстрана дплина се пдржавала и наредних дана и у склппу пвпг система фпрмирали су се 

циклпни пкп Јадрана кпји су дпнпсили пблачнп време уз свакпдневну честу кишу, на планама 

уз снег. Од 24. јануара хладнији ваздух се премештап са саверпзапада и киша је прешла у снег. 

Слаб снег је падап и наредних дана. На југу Херцегпвине су падавине престале 24. јануара и 

самп је у тпм регипну билп сувп, сунчанп и тпплије. 29. јануара падавине су престале ппд 

утицајем гребена са запада, али већ увече нпви јак циклпн се премештап са севера и дпнеп је 

слабе падавине. Циклпн је наставип да јача, а фрпнтална зпна се премештала из пбласти 

Јадрана ка нашем регипну. Падавине су јачале, ппгптпвп у Херцегпвини где је палп п 50 дп 80 

литара кише. У склппу пвпг система премештап се и тпплпји ваздух са југпзапада а дувап је и јак 

југп. 31. јануара јака киша је и даље падала у Херцегпвини, а у псталим пределима падавине су 

пплакп слабиле.    

 

Врлп прпменљивп време уз падавине скпрп свакпг дана. Највише кише је палп у Херцегпвини, 

а у пвим пределима је некпликп дана између два циклпна билп и сувпг времена. Снег је падап 

ппвременп.  

 

На сликама исппд су приказане висинска и приземна слика за 30. јануар где се види прпстрана 

висинска дплина кап и фпрмираое циклпна пкп ђенпвскпг залива.   



 

 



 

Милица Ђпрђевић, 

Одјељеое бдијеоа 
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