ЈУН 2015

Јун месец је био врло променљив: на крајњем северу и у Семберији је било врло мало падавина, а у
осталим пределима је било јачих пљускова уз знатно већу количину падавина која се јавила у
неколико дана. Честа је била и појава локалних непогода уз град и јак олујни ветар.

На слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у Републици Српској за јун
2015. као и вишегодишњи просеци за јун месец.

На следећим сликама приказан је месечни распоред падавина за одређене градове у Републици
Српској. Са слика се види већа количина падавина у другом длеу месеца, као и велика разлика
између градова на северу и истоку.

Средња температура током целог месеца је била око просека. Првих 15 дана је било знатно топлије
време, а затим променљиво и постепено свежије.

На слици испод су приказане средње температуре за поједине градове у Републици Српској за јун
2015. као и вишегодишњи просеци за јун 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 првих 15 дана месеца било топло, а затим мало
свежије и променљиво време.

1. ДЕКАДА
Од 1. до 15. јуна. регион Балкана је био под утицајем пространог антициклона које је одржавало
стабилно време. У склопу овог система врло топао ваздух се премештао са севера Африке. Било је
претежно суво, сунчано и врло топло. Појединим данима било је локалних пљускова са грмљaвином.
Пљускови су били чешћи у брдско-планиснким пределима: 1.јуна на истоку а 9. и понегде на западу.
Било је и локалних непогода уз појаву града и локално јачих пљускова уз обилније падавине.

Првих десет дана у јуну је било топло и углавном суво време уз само повремене пролазне пљукове.
На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 5. јун где се види пространи
антициклон и пролив врло топлог ваздуха са севера Африке. Овај систем је донео топло и углавном
суво време.

2. ДЕКАДА

Утицај антициклона се наставио и наредних дана. До 15. јуна је било топло и сунчано време уз
локалне пљускове повремено. Пљускови су опет били чешћи на крајњем истоку и западу. 14. јуна на
истоку је понегде било јачих пљускова уз обилније падавине. 16. јуна време се постепено мењало.
Поље ниског притиска се премештало ка Балкану, а хладнији ваздух са севера Европе до краја дана је
захватио Балкан. Било је суво и пријатно топло, а увече су се јавили пљускови са грмљавином,
понегде је било и локалних непогода. Свежије време са кишом се наставило и 17. јуна. Понегде је
било и јачих пљускова уз обилне падавине, у Фочи је пало 48 а у Сребреници чак 71 mm кише у
једном дану. 18. јуна пролазно је јачао гребен са запада и било је суво, а већ 19. поподне нова
долина са севера је захватила Балкана и увече је донела јачу кишу и пљускове с грмљавином. Свеже
и кишовито време се наставило и 20. јуна.
Током друге декаде јуна време је било знатно променљивије. Првих пет дана је било топло уз
повремене локалне пљускове, а у другом делу декаде је било свежије уз честу кишу. Обилнијих
падавина, због јачих пљускова, је било на истоку и западу, чешће у брдско-планинским пределима.
На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 16.јун где се види циклона и хладни
фронт који се премешта од севера Балкана. Овај систем је донео свежије време уз честу кишу и јаче
пљускове са грмљавином.

3. ДЕКАДА
21. јуна долина се премештала ка истоку Балкана и киша је престала уз постепено разведравање. 22.
и 23. јачало је поље повишеног притиска са запада које је донело стабилно и поново топло време.
Али већ 23. увече пространи циклон се премештао из централне Европе, захватио Балкана и донео
кишу и пљускове са грмљавином. Киша и свежије време су се одржавали и сутрадан, 24. јуна. 25. се
циклон преметао ка истоку Балкана, а Балкан је захватио гребен са запада који је донео топлије
време наредна два дана. Било је суво 25. јуна, а 26. пљускови су се јавили понегде на истоку. 27.
увече а затим и 28. јуна, висинска долина се премештала преко Балкана и долена је нестабилније
време уз повремену кишу и пљускове, а било је и мало свежије. Поново је јачих пљускова било у
источним пределима. 29. јуна јачао је утицај пространог поља високог притиска које се пружало
преко већег дела Европе. Овај систем је донео суво, сунчано и све топлије време.
Време у последњој декади јуна је било променљиво уз чешћу кишу и пљускове са грмљавином, а
било је и локалних непогода уз појаву града. Најмање падавина је поново било у Посавини и
Семберији, а више у источним и западним пределима због јачих пљускова. Било је и свежије од
просека за крај јуна.
На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 23. јун увече где се види циклон и
фронтална линија који су се премештали са севера Европе ка Балкану. Овај систем је донео свежије
време уз честу кишу.
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