
Време почетком јуна је и даље 

било променљиво уз честе 

падавине, углавном у виду 

локалних пљускова. Затим је 

уследио стабилнији период уз 

претежно сунчано време и 

повремене пролазне пљускове 

са грмљавином. Јављале су се 

и локалне непогоде уз појаву 

града и обилнијих падавина 

понегде. Највише падавина се 

јавило у Крајини и на 

планинама, а у Херцеговини је 

пало знатно мање кише.  



Са слике одступања падавина 

од просека за целу Европу 

може се видети да је у 

Средоземљу: од Шпаније, 

преко Италије до Јадрана, 

било сушно, као и на 

североистоку Европе. Јаче 

падавине су се јављале у 

унутрашњости Балкана и на 

северозападу Европе.  

 



*На слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у 

Републици Српској за јун 2019. као и вишегодишњи просеци за јун месец. 

Види се да је количина падавина на северу и западу била око или изнад 

вишегодишњег просека, док је на југу и истоку количина падавина било 

испод просека. Најмање кише је пало у Херцеговини.  

 

*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 почетком месеца 

било нестабилно уз чешће падавине, а затим претежно суво уз 

повремене пљускове. У појединим данима јављали су се јачи пљукови уз 

обилније падавине. 





После врло хладног маја, у 

јуну је дошло до наглог 

пораста температуре. Токог 

већег дела месеца је било 

врло топло уз необично велики 

број тропских дана (дани са 

температуром изнад 30 

степени). Све укупно средња 

месечна температура током 

целог месеца је била око 2 

степена изнад вишегодишњег 

просека.  

  



Са слике одступања средње 

месечне температуре од 

просека за Европу види се 

да је у свим пределима било 

знатно топлије од просека.  

Хладније од просека је било 

само на крајњем југозападу 

Европе.   



*На слици испод су приказане средње температуре за поједине градове у 

Републици Српској за јун 2019. као и вишегодишњи просеци за јун месец. 

Било је врло топло уз средњу месечну температуру око 2–2,5 степена 

изнад 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. 

Првих пар дана у месецу је било свеже, а затим врло топло током већег 

дела месеца. Јавило се и необично пуно тропских дана за јун месец 

(дани са температуром изнад 30 степени).  

 





*
*Почетком месеца циклон је утицао на време у нашем региону. Током 

прва два дана било је свеже и облачно са кишом. На северу и западу је 

било јачих пљускова уз локално обилније падавине. 

*Од 3. јуна циклон се постепено премештао ка југу и истоку Балкана. 

Близина циклона је и даље утицала на нестабилно време. Температура је 

расла и било је постепено топлије, а свакодневно су се током поподнева 

јављали локални пљускови са грмљавином. Било је и локалних непогода 

уз појаву града и обилнијих падавина понегде. Током 3. јуна јачи 

пљускови су се јављали на истоку, а 5. на западу. 

*Од 6. јуна постепено је јачао утицај антициклона са запада уз прилив све 

топлијег вадуха. До краја декаде је било претежно суво, сунчано и 

топло. Краткотрајни слаби пљускови јавили су се само понегде на истоку 

током 6. јуна. Температура је прелазила изнад 30 степени, а уз повишену 

влагу у многим пределима је било спарно.    

  

*Почетком прве декаде јуна било је нестабилно уз свакодневну појаву 

кише и пљускова са грмљавином. Јављале су се и локалне непогоде уз 

обилније падавине и појаву града понегде. Од 6. јуна до краја декаде 

уследило је сунчаније и врло топло време, а због повећане влажности 

било је и врло спарно. 

 



*На сликама испод приказане су висинска и приземна синоптичка 

ситуација за 5. јун  где се види утицај задње стране висинског циклона 

који се постепено премештао ка истоку Балкана. Овај систем је одржавао 

нестабилно време уз појаву пљускова са грмљавином, а понегде је било 

и локалних непогода уз јаче падавине и појаву града.  



*
*Под утицајем антициклона сунчано и врло топло време се наставило 

до 15. јуна. Током поподнева слаби и краткотрајни пљускови јављали 
су се само понегде. Температура је прелазила изнад 30 степени, а од 
13. јуна понегде је било и мало изнад 35 степени. 

*Постепена промена времена је наступила 16. јуна. У првом делу дана 
је и даље било сунчано и врло топло, а током поподнева са 
северозапада се премештала фронтална зона у склопу циклона који је 
јачао на западу Европе. При проласку хладног фронта дошло је до 
развоја јаче нестабилности уз појаву јачих пљускова са грљавином. 
На северу и западу јавиле су се обилније падавине, а понегде је било 
и града. На југу и југоистоку падавине су биле повремене и врло 
слабе. 

*Наредних дана наш регион се налазио између антициклона који се 
одржавао источније од нашег региона, и циклона са запада. Током 17. 
и 18. јуна било је пријатно топло без врућина и променљиво уз 
повремене слабе локалне пљускове. 

*Од 19. јуна поново је било топлије уз температуру око и мало изнад 30 
степени. У првом делу дана је било сунчано, а током поподнева и 
даље су се понегде јављали локални пљускови са грмљавином.   

 

* Током друге декаде било је врло топло уз пуно сунчаних дана. 
Средином декаде накратко је било нестабилније уз појаву локалних 
пљускова са грмљавином, а понегде је било и локалних непогода уз 
појаву града и обилнијих падавина.               

 

 



*На сликама испод приказана је синоптичка ситуација за 13. јун где се утицај 

висинског гребена и антициклона уз прилив врло топлог ваздуха ка нашем 

региону. Овај систем је донео стабилно, претежно сунчано и врло топло 

време.  



*
* Током прва два дана било је врло топло и претежно сунчано, а током 

поподнева понегде су се јављали локални пљускови са грмљавином. 

Током 22. јуна на северу дуж реке Саве јавили су се јачи пљускви уз 

обилније падавине, а понегде је било и  града. 

*Наредна два дана висински циклон се премештао преко Балкана и 

узроковао је нестабилно време уз честу појаву пљускова са грмљавином. 

Дошло је до освежења уз пријатније температуре. Падавине су 

повремено биле јаче, а понегде су се јавиле локалне непогоде уз појаву 

града. 

*Од 25. јуна поново је јачао утицај антициклона који је донео стабилно, 

сунчано и све топлије време. Током 27. јуна у првом делу дана је било 

сунчано и врло топло, а током поподнева и вечери јавили су се локални 

пљукови са грмљавином. На северу и истоку понегде је било јачих 

падавина уз појаву града. Прилив нешто свежијег ваздуха донео је 

пријатније  време без врућина наредног дана. Током 29-30. јуна било је 

претежно сунчано и топло.  

  

* Врло топло време се наставило и током треће декаде јуна. Уз 

нестабилније време повремено су се јављали јачи пљускови са 

грмљавином, а било је и локалних непогода уз обилније падавине и 

појаву града понегде. Током неколико дана јавило се краткотрајно 

освежење уз нешто ниже и знатно пријатније температуре. 



*На сликама испод приказана је синоптичка ситуација за 27. јун. Антициклон 

се одржавао на западу и делимино у нашем региону уз прилив врло топлог 

ваздуха. Током дана са севера се приближавао циклон који је утицао на 

нестабилно време. Било је врло топло, а поподне нестабилно уз појаву 

јачих пљускова са грмљавином, обилнијим падавинама и градом понегде.   


