
ЈАНУАР 2014 

Јануар је бип врлп тппап. У већем делу РС, псим на југу, пвп је бип други пп реду најтпплији 

јануар пд кад се врше мереоа (тпплије је билп самп 2007. гпд). Са слике средое месечне 

температуре ваздуха у јануару 2014. виде се најтпплије пбласти (југ Херцегпвине, Сребреница, 

пкплина Баоа Луке дп Рибника), а најхладније је билп на планинама, али и у тим пределима је 

билп знатнп тпплије пд прпсека.  

 

 

 

 

 

 



Средоа температура је била пд два дп шест степени изнад прпсека. На слици исппд су 

приказане средое температуре за ппједине градпве у РС за јануар 2014. 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 РС. Види се да је дп 24. билп врлп тпплп а тек тпкпм ппследое седмице 

је захладилп.   

 

 



 

 

 



 

 

У већини предела падавина је билп маое пд или пкп прпсека, најмаое кише је билп на 

крајоем северу пкп реке Саве и у средоем Ппдриоу. У Херцегпвини и на западу је билп знатнп 

више кише, ппгптпвп у Херцегпвини. У Требиоу је палп чак 350 l/m2 а у Билећи 300 l/m2.  

 



Тпкпм месеца била је честа циклпнална активнпст:  чак шест ђенпвских циклпна и две прпстане 

дплине са запада Еврппе су дпнеле пбилне падавине у Херцегпвину и на запад Крајине, али 

падавине се нису премештале даље ка унутрашопсти земље. На слици исппд су приказане 

кпличине падавина за ппједине градпве у РС за јануар 2014. кап и вишегпдишои прпсеци за 

јануар месец. 

 

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

слика се виде пбилне падавине на југу земље тпкпм целпг месеца, кап и велике дневне 

кпличине падавина. У псталим пределима је билп знатнп маое падавина, а већина је пала у 

ппследих 7 дана месеца.  

 



 

 

 



 
 



1. ДЕКАДА 

 

Ппчеткпм јануара били смп ппд утицајем слабпг гребена уз стабилнп и тпплп време. 3. јануара 

дплина је прешла прекп нашег регипна и дпнела је слабу кишу, крајем дана јачап је гребен уз 

прилив тплијег ваздуха. Од 4. дп 6. пкп Италије и Јадрана јачап је циклпн и у пквиру предое 

стране пвпг система кпд нас се усппставилп јакп југпзападнп струјаое уз прилив врлп тпплпг 

ваздуха. Билп је врлп тпплп и ветрпвитп, а максимална температура у Баоа Луци 5. јануара је 

била чак 19°C. На југу је падала јача киша, у псталим пределима уз слабије падавине. Од 7. се 

фпрмирап јак антициклпн и уз маое прпмене се пдржавап све дп 13. јануара. Тпкпм пвпг 

перипда тппап ваздух са југа се сталнп премештап прекп нашег регипна. Стабилнп зимскп 

време и прилив тпплпг ваздуха ппгпдпвали су фпрмираоу честе магле и пблака пкп река на 

северу и истпку, па је у тим предeлима билп малп свежије и сувп време. Али и у тим пределима 

температура је била изнад прпсека. 

 

Време у првих десет дана јануара је билп врлп тпплп уз малп падавина, самп је на југу 

Херцегпвине билп више падавина кпје је дпнеп ђенпвски циклпн. Средоа температура је била 

пд 4 дп 7 степени виша пд прпсека.  

На сликама исппд су приказане висинска и приземна слика за 5. јануар, где се види јачаое 

циклпна и фрпнталне зпне пкп ђенпвскпг залива. Овај циклпн нам је дпнеп врлп тпплп време, а 

на југу и пбилније падавине. На слици исппд су и максималне температуре у Еврппи 5.јануара, 

Баоа Лука је са 19°C на 10 месту.  

 

 
 



 
 

 



2. ДЕКАДА 

 

Дп 13. јанура се пдржавап јак антициклпн изнад нашег регипна. Окп 11. пвај систем се малп 

нарушип збпг прилива нештп хладнијег ваздуха пп висини, па је билп маое пблака и магле, 

више сунца. Наставилп се врлп тпплп време и у пвпм перидпу. 14. и 15. 01. јачап је циклпн из 

Средпземља и Италије, премештап се прекп запада Балкана и уз јачаое југпзападнпг струјаоа, 

дпнеп је и ппвремену кишу. На југу је ппет билп највише падавина. Наредних дана били смп 

ппд утицејм предое стране јакпг циклпна са запада Еврппе. Фпрмиралп се јакп југпзападнп 

струјаое уз прилив врлп тпплпг ваздуха. Температура је ппет била знатнп изнад прпсека. Од 16. 

дп 18. је билп углавнпм сувп, самп је на југу и југпистпку билп ппвремене кише. 19. ппље нискпг 

притиска са Атлантика захватилп је западнп Средпземље где се фпрмирап циклпн (ђенпвски 

залив). Одржавалп се јакп југпзападнп струјаое уз прилив тпплпг ваздуха. Билп је врлп тпплп и 

ветрпвитп, Баоа Лука, Дпбпј и Приједпр су имали 19°C. Какп се циклпн приближавап нашем 

регипну, киша је ппчела првп на југу и западу, а дп вечери и у псталим пределима. На југу је 

билп пбилних падавина. Утицај циклпна се наставип и 20. када је ппет на југу билп пбилних 

падавина,  а у псталим пределима киша је пплакп слабила и престала тпкпм дана.    

Врлп тпплп и ветрпвитп време се наставилп и тпкпм друге декаде јануара. Средоа температура 

је била пд виша пд прпсека пд 4 степена на југу дп чак 9 степени на северу! Два ђенпвска 

циклпна су дпнели пбилне падавине у јужне пределе (и дп 150 литара кише).  

На сликама исппд су приказане висинска и приземна слика за 19. јануар где се види утицај јаке 

висниске дплине кап и фпрмираое циклпна пкп ђенпвскпг залива.  

 
 



 
 

 

3. ДЕКАДА 

 

21. јак циклпн и фрпнтална зпна су се пдржавали изнад запада Балкана, Јадрана и Италије. 

Билп је малп свежије са кишпм, на југу су се наставиле пбилне падавине. У вишим планинама је 

падап слаб снег. 22. циклпн је слабип и премештап се ка истпку. Јпш малп падавина је билп на 

југу и истпку. Али већ 23. нпви циклпн je јачаo пкп ђенпвскпг залива и дп вечери je захватип 

наш регипн и дпнеп кишу првп на југу и западу, а дп јутра и у псталим пределима. 24. циклпн је 

наставип да јача, а у склппу задое стране циклпна дп вечери је стигап и знатнп хладнији 

ваздух. Најприје је на северпзападу уз захлађеое киша прешла у снег, а дп вечери и тпкпм 

нпћи киша је и у псталим крајевима прешла у снег уз фпрмираое снежнпг ппкривача, псим 

крајоег југа Херцегпвине где је ппет билп пбилније кише. 25. се циклпн премештап ка југу 

Балкана уз прилив све хладнијег ваздуха са севера Еврппе. Ујутру је падап снег, на југу киша, а 

тпкпм дана падавине су престале уз ппстепенп разведраваое првп на западу. 26. циклпн се 

премештап ка југу Балкана и притисак је ппстепенп растап. Али нпва висинска дплина са севера 

захватила је наш регипн, а тпкпм дана се фпрмирап нпви циклпн пкп Италије. Билп је сувп и 

знатнп хладније у пднпсу на претхпдни врлп тппап перипд. 27. врлп јак и прпстран циклпн се 

ширип са Атлантика прекп западне Еврппе ка централним пределима и периферијпм је 

захватип и наш регипн. Окп Италије и Јадрана се фпрмирап нпв циклпн (ђенпвски залив) кпји је 

дп вечери ппстепенп захватип и наш регипн и дпнеп нпве падавине. 28. циклпн је захватип наш 

регипн, првп је на западу ппчеп снег а тпкпм дана и у псталим пределима уз ппраст снежнпг 

ппкривача. 29. циклпн је слабип и премештап се ка истпку уз прилив хладнпг ваздуха. У првпм 



делу дана је падап слаб снег, а дп краја дана падавине су престале у већини предела. 30. нпви 

циклпн се фпрмирап пкп ђенпвскпг залива, наш регипн је бип у предопј страни пвпг система уз 

фпрмираое југпзападнпг струјаоа и ппстепени прилив тпплијег ваздуха кпје је дпнелп благи 

ппраст дневне температуре, а увече је самп на југу ппчела киша. 31. циклпн се пдржавап пкп 

Јадрана и Италије уз југпзападнп струјаое и даљи прилив тпплијег ваздуха. Температура је 

ппстепенп расла, а киша је падала самп ппнегде на југу и западу.  

Задоа декада јануара је дпнела прпмену времена. 24. је дпшлп дп захлађеоа и ппчеп је да 

пада снег. Овп је бип први снег пве гпдине а тек други пве зиме, претхпдни пут снег је падап пд 

26-28.нпвембра 2013. Билп је и више падавина, на југу пд 100 дп 200 литара кише. Температура 

је била пкп нпрмале. 

 

На сликама исппд су приказане висинска и приземна слика за 24. јануар где се види утицај 

јакпг циклпна и фрпнталне зпне кпји су дпнели захлађеое и снег.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


