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После маја, нестабилно време уз честу кишу и пљускове са грмљавином наставило се и током јуна.
Честа је била појава и локалних непогода уз јаче, понегде и обилније падавине, и појаву града.
Количина падавина је била неуједначена и највише је зависилиа од појаве јачих пљускова. У
појединим местима пало је преко 200 литара кише. У Добоју је други месец за редом пало преко 200
mm кише. Нешто мање падавина било је на југу.

Са слике одступања падавина од просека за целу Европу може се видети да је на југоистоку Европе
(и у нашем региону), на југу Италије и понегде на западу Европе било обилнијих падавина, док је у
већем делу Европе количина падавина била мања од просека.

На слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у Републици Српској за јун
2018. као и вишегодишњи просеци за јун месец. Види се да је количина падавина у већини предела
била изнад просека. Понегде је било и обилнијих падавина.

*просек се односи на период после 1991.године
На следећим сликама приказан је месечни распоред падавина за одређене градове у Републици
Српској. Види се да је током већег дела месеца било нестабилно време уз честу, повремено и
обилнију кишу, али било је и предела где су пљускови били ређи уз мању количину падавина.

У првом делу месеца било је врло топло уз летње температуре, а од средине до краја месеца било је
променљиво и свежије време уз чешћа захлађења. Током неколико дана, поготово на крају месеца
било је кишовито и врло хладно време уз температуре знатно испод просека за ово доба године. Све
укупно средња температура је била око просека.

Са слике одступања средње месечне температуре од просека за Европу види се да је у већем делу
Европе било мало топлије од просека.

На слици испод су приказане средње температуре за поједине градове у Републици Српској за јун
2018. као и вишегодишњи просеци за јун месец. Укупно средња месечна температура је била око
просека. Температура је доста варирала током месеца: од врло топлог времена почетком месеца до
пролазних захлађења која су донела и необично хладно време у појединим данима средином и
крајем месеца.

На наредним сликама је приказан ход минималме, максималне и средње температуре за цео месец
за пет градова у Републици Српској. У првом делу месеца било је врло топло, затим променљиво
време уз повремена јача захлађења. Посебно су биле ниске минималне температуре 24-25. јуна када
се у вишим пределима минимална температура спустила до само 2 степена.

1. ДЕКАДА
Од 1. до 7. јуна изнад Балкана се одржавао гребен уз прилив топлог ваздуха са југа. У приземљу су
повремено јачали пролазни циклони северније од Балкана који су утицали на нестабилно време.
Било је топло и сунчано у првом делу дана, а током поподнева сваког дана понегде су се јављали
пљускови са грмљавином. Пљускови су се највише јављали на југоистоку и југозпаду у брдскопланинским пределима. Често се дешавало да се неколико дана за редом пљускови јављају на истим
местима. Било је и локалних непогода уз обилније падавине и појаву града понегде. На југу
Херцеговине и на крајњем северу (Посавина и Семберија) било је претежно суво и сунчано уз појаву
пљускова само понегде. 8. јуна око ђеновског залива формирао се циклон који се премештао преко
Јадрана ка Балкану. У склопу овог система прво је јачало југозападно струјање уз прилив све топлијег
ваздуха. У првом делу дана било је сунчано и врло топло, а како је јачао утицај циклона, поподне и
увече дошло је до јачања нестабилности. Било је доста локалних непогода уз јаче и обилније
падавине понегде, а јавио се град и олујни ветар понегде. У Билећи је за само неколико сати пало чак
121,3 mm кише. Утицај циклона се наставио и сутрадан уз свежије време. Јача киша је падала на
истоку, а у осталим пределима падавине су биле слабе и престале су током дана. Циклон је слабио и
премештао се ка истоку 10 јуна. Било је претежно суво и постепено топлије, а краткотрајни пљускови
јављали су се само понегде на истоку.

Током прве декаде јуна било је топло и нестабилно уз повремене пљускове, али и локалне непогоде
уз јаче падавине. Пљускови су били чешћи на југоистоку и југозападу, а на југу и крајњем северу било
је претежно суво. Током 8-9. циклон је захватио Балкан и донео захлађење, јаче падавине и непогоде
у цео регион.
На сликама испод приказане су висинска и приземна синоптичка ситуација за 8. јун где се види
премештање циклона и фронталне зоне из Јадрана ка нашем региону. Овај систем је донео непогоде
у цео регион. Код нас је било јачих падавина, града и олујног ветра понегде.

2. ДЕКАДА
Прва два дана јачао је утицај гребена уз прилив топлијег ваздуха са југозапада. Било је претежно
сунчано и вруће, а краткотрајни пљускови јављали су се само понегде. У ђеновском заливу формирао
се циклон 12. јуна и крајем дана се полако премештао преко Јадрана ка нашем региону. Увече и у
ноћи било је нестабилно уз повремене пљускове са грмљавином. Циклон је јачао наредних дана и
доносио нестабилно време уз честу кишу и пљускове са грмљавином. Било је и локалних непогода уз
обилније падавине понегде. Током 13. јуна и даље је било топло, а од 14. са севера се премештао и
хладнији ваздух, па је 14-15. било кишовито и знатно хладније. Од 16. до 19. јуна циклон је постепено
слабио, али и даље се одржавао изнад југа и истока Балкана. Са запада је постепено јачао
антициклон. Наш регион се налазио између ова два система. Било је постепено топлије, али и даље
нестабилно уз честу појаву кише и пљускова са грмљавином. Било је и локалних непогода,а јаче
падавине су се јављале чешће на истоку. 20. јуна је било суво, сунчано и топлије.
Током друге декаде било је нестабилно и свежије време уз честе падавине. Било је и локалних
непогода уз обилније падавине и појаву града понегде. Топло је било током прва два дана, а затим
свежије. Током 14-15. јуна било је и знатно хладније.
На сликама испод су приказане сликe за 14. јун где се види утицај циклона изнад Балкана и Јадрана.
Овај систем је донео знатно хладније и кишовито време, а било је и локалних непогода уз јаче и
обилније падавине понегде.

3. ДЕКАДА
Првог дана лета, 21. јуна, под утицајем антициклона било је сунчано и врло топло време.
Краткотрајни пљускови јавили су се само понегде. Већ сутрадан дошло је до нагле промене времена.
Циклон се премештао са севера уз прилив знатно хладнијег ваздуха. При проласку хладног фронта
било је јачих падавина уз нагли пад температуре. У првом делу дана на југу је и даље било топло, а
поподне су киша и захлађење захватили и ове пределе. Циклон се брзо премештао даље ка истоку, а
од 23. јуна јачао је антициклон са запада који је донео суво и претежно сунчано време. Хладнији
ваздух са севера се одржавао на Балкану наредних неколико дана. Врло хладно је било током ноћи и
јутра, а минимална температура 24-25. јуна у већини предела је била испод 10 степени. У вишим
пределима минимална температура је била само око 2-4°C. Висински циклон се 25. јуна премештао
са истока ка Балкану и током поподнева је понегде било краткотрајних пљускова. Од 26. на истоку и
југу Бакана је јачао висински циклон који се постепено премештао ка нашем региону. 26. је на истоку
било хладније уз честе падавине, а у осталим пределима мало топлије. Под утицајем висинског
циклона и прилива нешто хладнијег ваздуха од 27. до 29. јуна било је хладно и кишовито, често и уз
јаче пљускове и обилније падавине. Температура је била знатно испод просека за почетак лета. Мало
топлије уз слабије падавине било је само на југу. Утицај цикона је постепено слабио и 30. јуна било је
топлије и сунчаније време, али и даље је било повремене кише и локалних пљускова.

Током последње декаде јуна било је хладно, променљиво и кишовито време. Било је и локалних
непогода, често и уз обилније падавине. У појединим данима температура је била знатно испод
просека за почетак лета.

Под утицајем циклона са севера Европе 22. јуна наступило је нагло захлађење. Температура у 14
часова првог и другог дана лета 21. и 22.06.2018. као и разлика у температури:
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Требиње

21.06.2018. 22.06.2018. РАЗЛИКА
30
13
-17
31
14
-17
32
16
-16
31
15
-16
30
14
-16
31
16
-15
27
12
-15
29
14
-15
27
14
-13
31
19
-12
29
17
-12
25
14
-11
25
14
-11
30
20
-10
30
21
-9
29
21
-8
25
19
-6
28
23
-5
24
20
-4
24
22
-2
25
23
-2
29
27
-2
28
28
0

На сликама испод су приказане синоптичке сликe за 22. јун где си види изражен циклон који се
пружао од севера Европе до Балкана уз прилив знатно хладнијег ваздуха. Предња страна овог
система захватила је наш регион уз нагло захлађење и јаче падавине.
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