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ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ (ЛОК.) 17.01.2023. (14.00) 

 
Упозорење: обилне падавине од 17.01. до 20.01.2023. 
 
Јача киша је падала јуче, у понедељак, у Херцеговини и Црној Гори. У Херцеговини је пало од 30 
до 87 mm кише. На појединим станицама у Црној Гори до јутрос је пало 60 до 90 mm кише. У 
уторак ујутру и преподне падавине су слабиле, а од средине дана у уторак киша је почела да 
јача. 
 
Количине падавина од 16.01. до 17.01. у 13 часова на станицама на којима је измерена 
значајнија количина падавина: 

 

  
17.12.  

у 7 часова 
17.12.  

у 13 часова 
укупно 

НЕВЕСИЊЕ 79 8 87 

ЧЕМЕРНО  61.1 14 75.1 

БИЛЕЋА 57 10 67 

КАЛИНОВИК 32 6.3 38.3 

ГАЦКО 30 4.2 34.2 

МЉЕЧАНИЦА 33  0 33 

ПРИЈЕДОР 31.7 0.3 32 

ТРЕБИЊЕ 27 2.9 29.9 

НОВИ ГРАД 26.6 1.8 28.4 

РИБНИК 21.8 1.6 23.4 

ДРИНИЋ 19.1 3.9 23 

ХАН ПИЈЕСАК 20.8 0.8 21.6 

ФОЧА 16.9 1 17.9 

МРАКОВИЦА  16 1 17 

РУДО 13.3 2.4 15.7 

МРКОЊИЋ ГРАД 12.5 0.2 12.7 

БАЊА ЛУКА 10.6 0.2 10.8 

 
 
У уторак поподне, током ноћи и у среду ујутру очекују се обилније падавине и највећа количина 

падавина у Херцеговини и сарајевско-романијској регији уз јак до олујни ветар. Падавине ће 

сутра током дана ослабити а поново ће јачати попоне и увече и падаће до четвртак ујутру. На 

северу најмања количина падавина. Од четвртка падавине постепено слабе и почеће захлађење 

па ће увеке киша прећи су сунежицу и снег. У петак се очекује суснежица и снег у већини 

предела, на југу киша која ће бити знатно слабија. Највише падавина се очекује у уторак 

поподне и у среду. Највећа количина падавина се очекује у Херцеговини 140 до 200 (л/м2) mm 

кише; сарајевско-романијској регији, горњем Подрињу од 50 до 80 mm, локално 100 mm, на 

југозападу 40 до 80 mm. На крајњем северу и североистоку мања количина падавина.  
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Ова количина падавина ће изазвати пораст и појаву бујичних водотока у сарајевско-романијској 

регији и горњем Подрињу као и пораст водостаја великих река. Посебно пажња се скреће на 

обилне падавине које се очекују у Црној Гори које могу да проузрокују нагли пораст водостаја 

река у сливу Дрине.  

 

У уторак-данас до краја дана (17.01.): Поподне и увече падавине јачају на југу где ће бити и 
пљускова са грмљавином уз обилне падавине. Киша ће се ширити од југа ка већини предела. 
Јача киша ће падати и у сарајевско-романијској регији и на југоазападу, а најмање падавина се 
очекује на крајем северу и североистоку. Јаче падавине ће се наставити и у ноћи. До сутра ујутру 
се очекује у Херцеговини 80 до 100 mm кише, у сарајевско-романијској регији и горњем 
Подрињу од 40 до 60 mm кише, на југозападу 20 до 50 mm кише, на северу и североистоку 
мања количина падавина.  У Црној Гори обилна киша. Максимални удари ветра на југу и 
југоистоку од 40 km/h до 80 km/h, у вишим пределима понегде и 110 km/h, на северу и 
североистоку слаб ветар.   
 
У среду (18.01.): Ујутру облачно са кишом. На југу и југоистоку јаче падавине, у осталим 
пределима слабија киша. Током дана на северу и североистоку суво уз сунчане периоде, у 
осталим пределима повремена киша. Поподне и увече падавине поново јачају у Херцеговини и 
сарајевско-романијској регији, а увече и у ноћи јачих падавина ће бити и понегде на северу. На 
југозападу се очекује од 10 до 30 mm кише, у Херцеговини од 40 до 60 mm кише, локално уз 
пљускове може бити и јачих падавина око 80 mm кише, у сарајевско-романијској регији од 20 
до 40 mm кише, на североистоку мања количина падавина. У Црној Гори врло обилна киша.  
 
У четвртак (19.01.): Ујутру облачно са кишом, на југу и југоистоку јаче падавине. Током дана 
падавине слабе и престају на северу, док ће на југу и даље падати киша. Током дана захлађење. 
Увече и у наредној ноћи поново јачају падавине, али због захлађења киша ће прећи у суснежицу 
и снег. У Херцеговини од 20 до 40 mm кише.   
 

 
У петак (20.01.): захлађење уз снежне падавине и формирање мањег снежног покривача.   
 
 

Дежурни синоптичар: Милица Ђорђевић 

Дежурни у хирологији: Саша Марић 

 

 

 

 
 

 
 


