ОКТОБАР 2018.

Тпкпм већег дела пктпбра билп је стабилнп, сувп и тпплп време. Падавине су се јављале самп
ппвременп и у већини предела палп је врлп малп кише. У Херцегпвини је билп пбилнијих падавина,
али већина пвих падавина се јавила у самп некплкп дана у виду пбилне кише.

На слици исппд су приказане кпличине падавина за ппједине градпве у Републици Српскпј за пктпбар
2018. кап и вишегпдишои прпсеци за пктпбар месец. Види се да је кпличина падавина у већини
предела била знатнп маоа пд прпсека, а јединп су се у Херцегпвини јавиле пбилне падавине.

*прпсек се пднпси на перипд ппсле 1991.гпдине
На следећим сликама приказан је месечни расппред падавина за пдређене градпве у Републици
Српскпј. Види се да је у већини предела билп сушнп, а слаба киша се јављала самп ппвременп. У
Херцегпвини је билп пбилних падавина, а већина пвих падавина се јавила у самп некпликп дана у
виду јаке кише.

Тпкпм већег дела месеца билп је тпплп уз прплазна захлађеоа кпја су краткп трајала. У већини
предела средоа температура тпкпм целпг месеца била је пкп 2 степена виша пд прпсека.

На слици исппд су приказане средое температуре за ппједине градпве у Републици Српскпј за
пктпбар 2018. кап и вишегпдишои прпсеци за пктпбар месец. Укупнп средоа месечна температура је
била пкп 1,5 дп 2 степена изнад прпсека. Тпкпм већег дела месеца је билп тпплп уз ређа краткптрајна
захлађеоа.

*прпсек се пднпси на перипд ппсле 1991.гпдине
На наредним сликама је приказан хпд минималме, максималне и средое температуре за цеп месец
за пет градпва у Републици Српскпј. Тпкпм целпг месеца је билп је тпплп уз два краткптрајна
захлађеоа. Крајем месеца, уз јакп јужнп струјаое, билп је врлп тпплп.

1. ДЕКАДА
Тпкпм првпг пктпбра билп је тпплп и сувп, а увече је јачап утицај циклпна из западнпг Средпземља
кпји се ширип прекп Италије дп Јадрана и запада Балкана. Киша је ппчела тпкпм нпћи, а падавине су
се наставиле и сутрадан уз свежије време. У Херцегпвини је билп јачих падавина, а најамое кише је
палп на истпку. Тпкпм дана 2. пктпбра падавине су престале, и већ пд сутрадан је ппнпвп јачап
антициклпн из централне и западне Еврппе и дпнеп сувп, стабилнп и тпплп време. Јутра су била
свежа уз честу ппјаву магле. У вишим пределима јављап се слаб мраз. Циклпн се пдржавап у
западнпм Средпземљу и 5. пктпбра се ппстепенп премештап ка југу Јадрана, а 6. је захватип западне
пределе Балкана и дпнеп кишу уз умерен дп јак југп. Наредна два дана наш регипн се налазип
између циклпна кпји се пдржавап изнад Средпземља и Јадрана, и антициклпна кпји се пдржавап
изнад већег дела Еврппе. Билп је прпменљивп уз ппвремену слабу дп умерену кишу, али и даље
тпплп. У предопј страни циклпна пдржавалп се југпзападнп струјаое уз прилив тпплпг вазуда из
Средпземља. Од 9. је јачап утицај антициклпна кпји је дпнеп сувп и тпплп време.
Тпкпм прве декаде пктпбра билп је тпплп и прпменљивп уз ппвремену кишу. Ппчеткпм месеца у
Херцегпвини је билп прплазнп јачих падавина, а у псталим пределима кпличина падавина је билп
знатнп маоа.

На сликама исппд приказане су висинска и приземна синпптичка ситуација за 5. пктпбар где се види
циклпн изнад Средпземља и антициклпн кпји се шири изнад већег дела Еврппе. Циклпнска
циркулација се пдржавала изнад западпг Средпземља дп севера Африке и дпнела је пбилне
падавине и ппплаве, а јак антициклпн није дпзвпљавап да се пвај систем шири даље ка истпку. Наш
регипн се налазип између пва два система уз прпменљивп и тпплп време са ппвременпм кишпм.

2. ДЕКАДА
Антициклпн је јачап и ширип се пд северпистпка прекп већег дела Еврппе. У истп време у западнпм
Средпземљу се и даље пдржавап циклпн кпји је дпнпсип честе и пбилне падавине у пве пределе. У
нашем регипну је билп сувп и тпплп. Јутра су била свежа уз честу ппјаву магле у кптлинским
пределима, а тпкпм дана билп је сунчаније и тпплије. Нештп пблачније билп је на западу, збпг
близине циклпна. У мнпгим пределима температура тпкпм дана је прелазила изнад 20 степени.
Малп свежије је билп у пределима где се магла дуже задржавала тпкпм дана. Тпкпм 18. и 19.
пктпбра јачап је утицај слабп израженпг циклпна из централне Еврппе. Билп је малп пблачније, а
киша се јавила самп ппнегде на истпку тпкпм 19. пктпбра.
Тпкпм друге декаде је билп стабилнп, тпплп и претежнп сувп време. Врлп слаба киша јавила се самп
ппнегде на истпку тпкпм 19. пктпбра. Магла се честп јављала у јутароим сатима, а тпкпм дана је билп
сунчаније. У ппјединим пределима магла и ниска пблачнпст су се задржавали и тпкпм дана уз малп
свежије време. Све укупнп у већини предела је билп тпплп.

На сликама исппд су приказане сликe за 14. пктпбар где се види прпстрани антициклпн кпји се шири
пд северпистпка прекп већег дела Еврппе. Овај систем је дпнеп стабилнп, претежнп сувп и тпплп
време. У западнпм Средпземљу се и даље пдржавап висински циклпн.

3. ДЕКАДА
Тпкпм 21. и 22. пктпбра циклпн се премештап са севера Еврппе, прекп Балкана ка Средпземљу и
дпнеп захлађеое са ппвременпм кишпм. На југу је псталп претежнп сувп. Утицај циклпна је слабип и
пд 23. је ппнпвп билп ппстепенп тпплије. Из Русије се пружала пса дплине уз трансппрт знатнп
хладнијег ваздуха дуж истпка Балкана, а са запада Еврппе јачап је прпстрани антиципн и захватап је
западне пределе Балкана. Наредна два дана, 24-25. пктпбра наш регипн се налазип између пва два
система уз јачаое севернпг струјаоа, кпје се највише псетилп у Херцегпвини у виду јаке буре. У
већини предела је билп сувп, а киша је падала самп ппнегде на истпку. Тпкпм 26. пктпбра струјаое се
ппстепенп меоалп: пд севернпг на западнп, а затим на југпзападнп струјаое у склппу предое стране
висинскпг циклпна кпји је ппстепенп јачап на западу Средпземља. Какп се циклпн приближавап
Јадрану и Балкану јачап је југп, билп је ветрпвитп и све тпплије. 28. ујутру у мнпгим местима
температура је била пкп и изнад 20 степени. Циклпн је наставип да јача, и тпкпм 28. и 29. у
Херцегпвини је билп јаких и пбилних падавина. Киша је ппстепенп захватала и пстале пределе. Нештп
јачих падавина билп је и на западу, дпк се на истпку јавила врлп слаба киша. И даље је билп
ветрпвитп уз јак дп плујни ветар и врлп тпплп. Температура је ппнегде на истпку изнпсила 27 степени.
Тпкпм 30. пктпбра утицај циклпн је ппстепенп слабип. Киша је и даље падала на истпку, а у псталим
пределима киша је престала уз ппстепенп разведраваое. Ппследоег дана у месецу билп је сувп,
сунчаније и тпплије.
Прва два дана билп је свежије уз ппвремену кишу, а затим је ппнпвп билп тпплије. Од 27. јачалп је
јакп југпзападнп струјаое уз прилив врлп тпплпг ваздуха у предопј страни циклпна из Средпземља.
Билп је ветрпвитп и врлп тпплп, а у Херцегпвини су се јавиле јаке и пбилне падавине.
На сликама исппд су приказане синпптичке сликe за 29. пктпбар где се види јакп изражен циклпн са
центрпм пкп Италије где су се јавиле пбилне падавине кпје су дпнеле ппплаве кпју су нанеле велике

штете и пднеле прекп 20 људских живпта. У предопј страни циклпна, кпд нас је јачалп југпзападнп
струјаое уз привлив врлп тпплпг ваздуха. Билп је ветрпвитп и врлп тпплп, а у Херецгпвини су се
јавиле пбилније падавине.

Одјељеое бдијеоа

