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Рана најава: у наредна четири дана нас очекује кишно вријеме и  обилне падавине, посебно  
на западу,дијелом централним предјелима, те на  југозападу и дијелом југу (извјесније ниској 
Херцеговини)!  
У јужном појасу (Херцеговина) у периоду сриједа - петак очекује се 60 до 80 l/m², у високој 
Херцеговини мање, од 30 до 50 l/m², што ће се протезати и на сјевер до јужних дијелова 
сарајевско романијске регије. Потребно је напоменути да у западној Херцеговини може пасти 
и више кише, а будући да се ради о просторнојрасподјели која узависи од кретања облака 
непогоде, то се у простору може мијењати. 
У централном планинском појасу који укључује и јужну половину Крајине у периоду сриједа 
– петак очекује се од 70 до 100 l/m² 
На западу и сјеверозападу  у периоду сриједа -петак очекује се од 100 до 120 l/m², с тим што 
ће ове највише количине бити локалнијег карактера. 
Сви остали крајеви ће имати знатно мање падавина, углавном од 25 до 50 l/m² 
*Напомена: локално ова количина може варирати за 10 до20%, будући да  се очекују израженији грмљавинкји процеси са обилним 
пљусковима, који неће бити једнолико распрострањени. 

 
На слици која слиједи приказана је 24.часовна прогноза количине падавина са количинама по 
регијама: 

 

Ова расподјела је прилично слична јучерашњој прогнози, тако да то потврђује конзистентност 
прогнозе 
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На слици која слиједи дата је просторна расподјела прогнозираних количина за наредна четири 
дана, из више модела, дакле као нека средња расподјела (већина кише ће пасти у прва три, 
односно четири дана): 

 
Ове временске прилике и обилне падавине су потенцијално опасне. Посебно се то односи на 
бујичне поплаве због јаког интензитета падавина у зони облака непогода! О томе ћемо 
извјештавати свакодневно у склопу праћења времена.  
Синоптичка ситуација: 
Након јачања југозападног струјања, из западног Медитерана се приближава висинска долина, 
а од четвртка уз прилив свјежијег ваздуха долином ријеке Роне, доћи ће до формирања 
висинског циклона у Јадрану, који ће до краја прогнозираног периода, оклудовати и дати 
обилније падавине. 
Слика која слиједи приказује синоптичку ситуацију 7.октобра 2021., на којој се види приказани 
висински циклон и фронт оклузије у Јадрану. 



 

   
У наредним данима ћемо доносити нове прегледе, будући да ће доћи до промјене у 
количинама, тако да се у том духу и гледају ове прогнозе: као сигнал обилнијих падавина и 
могућих последица у односу на просторну расподјелу у Српској која је дата у претходном тексту 
и на сликама. 

 
Игор Ковачић, дипл. метеоролог 

 
 


