
Јануар месец је био 

променљив уз честе 
падавине, поготово у брдско-

планинским пределима где 
је пало пуно снега уз даљи 

пораст снежног покривача. 

 На крајњем северу било је 
знатно мање снега. У 

Херцеговини су изостале 
јаче падавине које су 

уобичајене за ово доба 
године.    



Са слике одступања 

падавина од просека за 
целу Европу може се 

видети да је у Србији, на 
југу и истоку Балкана, као 

и у региону Алпа било 
обилнијих падавина, док је 

знатно мање падавина 
било на северозападу 

Балкана, као и на западу 
Европе.  



*На слици испод су приказане количине падавина за поједине градове 

у Републици Српској за јануар 2019. као и вишегодишњи просеци за 
јануар месец. Види се да је количина падавина у већини предела 

била око вишегодишњег просека, а јаче падавинае јавиле су се 
углавном у брдско-планинским пределима. У Херцеговини је било 

мање падавина у односу на просечне вредности. 

 

*просек се односи на период после 1991.године 



*На следећим сликама приказан је месечни распоред падавина за 

одређене градове у Републици Српској. Падавине нису биле јаке, али 
су се јављале скоро свакодневно, поготово на истоку. На северу је у 

првом делу месеца било слабих падавина, а затим су се и у овим 
пределима јавиле снежне падавине уз формирање и пораст снежног 

покривача.  

 





На југу и истоку Српске било 

је хладније од просека, а 
врло хладно је било у 

брдско-планинским 
пределима на истоку где је 

скоро свакодневно падао 
снег уз хладно време. 

На северу и западу средња 

температура током целог 
месеца је била око просека. 

Средином месеца јачало је 
јужно струјање уз пролазно 

затопљење. 

Ако се изузму брдско-

планински предели, током 
јануара нису забележене 

јаче хладноће.   



Са слике одступања 

средње месечне 
температуре од просека за 

Европу нема значајних 
екстрема. У већини 

предела температура је 
била око просечних 

вредности. Хладније је 
било на југу Балкана, у 

Италији и у пределу око 
Алпа.  



*На слици испод су приказане средње температуре за поједине 

градове у Републици Српској за јануар 2019. као и вишегодишњи 
просеци за јануар месец. Укупно средња месечна температура била 

је око вишегодишњег просека на северу и западу, док је на југу и 
истоку било за око два степена хладније од просека.  

*просек се односи на период после 1991.године 



*На наредним сликама је приказан ход минималме, максималне и 

средње температуре  за цео месец за пет градова у Републици 
Српској. Види се да је истоку било хладније, а јачи мраз се јављао 

само у брдско-планинским пределима. На северу и западу се јавило 
краткотрајно јаче затопљење средином месеца, док је у осталим 

данима било хладно, али без веће хладноће и изражених минуса.  

  

 





*
*Под утицајем гребена са запада, током првог дана јануара било је 

претежно суво и мало топлије. Слаб снег је провејаво само понегде 
на истоку.  

*Од 2. до 4. јануара јачао је утицај циклона који се премештао са 
севера Европе уз прилив све хладнијег ваздуха са севера Русије. 
Било је све хладније и облачно уз снежне падавине у већини 
предела, осим на крајњем југу где је било претежно суво. У нижим 
пределима на северу и западу падавине су биле слабе, док је више 
снега падало на истоку и у брдско-планинским пределима где је 
дошло до наглог пораста снежног покривача. Дувао је и јак северни 
ветар који је стварао сметове снега и вејавице.  

*Током 5. јануара, циклон се премештао ка истоку Балкана, док је у 
нашем региону пролазно јачао гребен са запада уз прилив мање 
хладног ваздуха. Ујутру је било врло хладно уз умерен до јак мраз, а 
током дана претежно суво. Ново наоблачење крајем дана је донело 
слабе падавине: у нижим пределима се мешала киша, суснежица и 
снег, а у вишим је поново почео да пада снег.  

*Наредна два дана одржавало се промељиво време: на истоку 
Балкана се одржавао циклон и хладнији ваздух, а на западу је 
пролазно јачао гребен уз прилив мало топлијег ваздуха. У оваквим 
условима на истоку је било хладније уз повремени снег, док је на 
северу и западу било постепено топлије уз повремене слабије 
падавине. Углавном се мешала киша, суснежицаи снег.  

  

 



*
 

*Крајем дана 8. јануара са северозапада се премештао циклон уз 
прилив хладнијег ваздуха. Утицај циклона се наставио наредних 

неколико дана. На северу и западу је и даље било мало топлије, па 
је падала и киша и суснежица, а од 10. јануара снег. На југу и истоку 

је било хладније и падао је снег уз даљи пораст снежног покривача. 
Снег је падао и на југу Херцеговине.            

 

 

*Током прве декаде јануара било је променљиво уз честе падавине. 
На истоку је било хладније и снег је падао скоро свакодневно, а у 

брдско-планинским пределима се наставио даљи пораст снежног 
покривача. На северу и западу је било нешто топлије уз слабе 

падавине: мешала се киша, суснежица и снег. Крајем декаде снег је 
падао и на крајњем југу.   

  

 



*На сликама су приказане висинска и приземна синоптичка ситуација 

за 9. јануар где се види утицај пространог циклона изнад Балкана као 
и прилив хладног ваздуха са североистока Европе.             

  

 



*
*Утицај циклона се наставио и 11. јануара и одржавао је хладно и 

облачно време уз слабе снежне падавине. 

*  Сутрадан је јачао гребен са запада. Јутро је било врло хладно, а 
током дана претежно суво. Слаб снег је падао само понегде на 

истоку.  

*Током 13. и 14. јануара нова долина се премештала из централне 

Евопе ка Балкана, али дошло је и до прилива топлијег ваздуха. Било 
је променљиво време: на северу и западу знатно топлије уз 

повремену кишу, а на југу и истоку је било хладније и падао је снег.  

*Циклон је слабио и током 15-16. јануара јачао је антициклон. Јутра 
су била хладна уз мраз, јачи 15. јануара, а током дана претежно суво 

и сунчаније. Од 16. је било све топлије, поготово на северу и западу, 
док је на југу и на истоку и даље било хладно. Поред планина, на 

југу Херцеговине је било најхладније, што није уобичајена појава.  

*На предњој страни простране долине са северозапада Европе, јачало 
је југозападно струјање уз прилив све топлијег ваздуха ка Балкану. 

Наредна два дана 17-18. било је топло и ветровито уз јак југо.  



*
 

*Циклон са запада је постепено захватао Балкан током 18. јануара и 
донео је падавине: почела је киша, а до краја дана уз захлађење 

киша је прешла у суснежицу и снег. Утицај циклона се наставио и 
наредна два дана. Било је хладније и облачно уз повремене снежне 

падавине, а на југу је падала киша. Понегде је и у нужим пределима 
падала киша и ледена киша.    

 

 

*И током друге декада јануара било је променљиво време уз 
повремене падавине. На југу и истоку је остало претежно хладно, а 

на северу и западу је током неколико дана било знатно топлије. На 
планинама је и даље падао снег, а у осталим пределима се мешао 

снег, киша, суснежица а повремено је падала и ледена киша. 

  

 



*На сликама испод су приказане сликe за 17. јануар где се види 

југозападно струјање и прилив нешто топлијег ваздуха преко 
Средоземља ка западном Балкану. Под утицајем јужног струајња, на 

северу и западу Срспске је било знатно топлије, док је на југу и истоку 
остало хладније.  

 



*
*Почетком декаде јачао је утицај пространог циклона из области 

Медитерана уз прилив све хладније ваздуха. Било је хладно уз снег у 
већини предела, само је на југу падала киша. Током 22. јануара 

снежни покривач се формирао и на северу уз даљи пораст снежног 
покривача у наредним данима.  

*Циклон се премештао ка југу Балкана и његов утицај на време је 

слабио током 26. јануара када је слаб снег падао само још понегде 
на истоку. 

*Током 27. пролазно је јачао утицај поља повишеног притиска уз 
прилив топлијег ваздуха. Јутро је било врло хладно уз мраз, а током 

дана сунчаније и постепено топлије. Јачало је и југозападно 
струјање, па се пораст температуре наставио и наредног дана.  

*Током 28. јануара ујутру на југоистоку је и даље било врло хладно уз 

мраз, а у осталим пределима знатно топлије. Нови циклон се 
приближавао 28. јануара са северозапада уз прилив хладнијег 

ваздуха током дана. Почела је прво киша, а до краја дана су 
падавине јачале уз захлађење и киша је прешла у суснежицу и снег у 

већини предела. На југу је крајем дана падала јача киша.  



*
 

*Утицај циклона се наставио и сутрадан уз хладно и облачно време са 
суснежицом и снегом, на југу је било суво уз разведравање. 30. 

јанура је накратко јачао гребен уз суво време, али већ крајем дана 
нова долина се премештала са северозапада и киша и снег су почели 

крајем дана. Слабе падавине су се наставиле и током последњег 
дана месеца.    

 

 

*Последња декада јануара имала је право зимско време. Било је 
облачно и хладно уз честе падавине. Падао је углавном снег, а 

снежни покривач се формирао и на северу где је у претходном 
периоду било врло мало снега само понегде. Пролазно је током два 

дана било мало топлије, и током 28. јануара је падала јача киша која 
је уз захлађење прешла поново у снег. На југу је падала претежно 

киша. 

  

 



*На сликама испод су приказане синоптичке сликe за 22. јануар где се 

види циклон изнад Медитерана и западног Балкана уз прилив хладног 
ваздуха. Овај систем је донео право зимско време уз снежне падавине у 

већини предела.  

 


