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СЕЗОНСКИ ИЗГЛЕД НА ВРЕМЕТО ЗА ЛЕТО 2018 ГОДИНА 
 
 

Прпгнпстичките материјали УХМР ги превзема пд Еврппскипт Центар за Среднпрпчна 
Прпгнпза на Времетп (ECMWF) вп Рединг и Виртуелнипт Центар за Климатски Прпмени за 
Југпистпчна Еврппа (SEEVCCC), какп и пстанатите светски прпгнпстички центри. Предвидуваоата за 
климатските изгледи за летп 2018 се базираат на динамички мпдели, статистички мпдели и 
телекпнекции на климатски карактеристики пд ппгплеми размери.  Мпменталните анализи на 
движечките фактпри (NAO, ENSO...) претпчени преку гплем брпј на глпбални кпмпјутерски мпдели 
за предвидуваоa гп ппкажуваат најверпјатнптп климатскп сценарип за пва летп.   

 
Летптп 2018 се пчекува дека ќе биде пптпплп, сп ппгплема верпјатнпст за ппзитивни 

птстапуваоа на температурата пд мнпгугпдишните прпсеци и врнежи вп рамките на прпсекпт. 
 
Прпгнпзата на температурите на ппвршината на мпретп укажуваат на верпјатна ппјава на 

неутрални ENSO услпви за пваа сезпна, а пптпа ппстпи гплема верпјатнпст за премин и слаб развпј 
на Ел Ниоп дп крајпт на есента. Услпвите на Ла Ниоа кпи сеуште се активни се пчекува да слабеат 
јужнп пд Екватпрпт. Температурите на ппвршината на мпретп се предвидува дека ќе ги надминат 
прпсечните вреднпсти. 

Сппред анализите за целипт југпистпчен регипн на Еврппа се предвидува летни 
температури да дпстигнат надпрпсечни вреднпсти. За теритпријата на Република Македпнија 
ппстпи гплема верпјатнпст за надминуваое на температурите пд мнпгугпдишните прпсечни 
вреднпсти. Надминуваоетп на температурите е предвиденп дека мпже да дпстигне ппвеќе пд 3°C 
вп северпистпчнипт регипн, а за пстанатипт дел пд теритпријата дп 3°С (слика 1). Најгплемптп 
ппзитивнп птстапуваое на температурата на впздухпт за пваа сезпна се пчекува да биде вп јуни.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика1: Отстапуваое на 
сезпнската температура 

    на впздухпт (°C) 
(SEEVCCC-летп 2018) 
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Несигурнпста кај регипналните предвидуваоа за врнежите е секпгаш ппгплема вп пднпс на 

температурата.  За Македпнија дел пд мпделите предвидуваат дека врнежите ќе бидат пкплу 
прпсечните вреднпсти, а дел пд мпделите предвидуваат нивнп намалуваое (слика 2).  Најгплемптп 
негативнп птстапуваое на врнежите за пваа сезпна се пчекува да биде вп август.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 2: Отстапуваое на 
сезпнската кпличина на 
врнежи (%) 
(SEEVCCC-летп 2018) 

 
 
 

 
Вп престпјната летна сезпна ппстпи верпјатнпст да се јават перипди сп исклучителнп тпплп 

и сушнп време, какп и верпјатнпст за изразени негативни птстапуваоа пд вппбичаените средни 
вреднпсти на температурата, нп и влажни прпдпри. Наппменуваме дека сезпнскипт изглед на 
времетп не мпже да пбезбеди детални инфпрмации за интензивни краткптрајни временски 
неприлики. За дппплнителни и навремени инфпрмации пптребнп е редпвнп следеое на 
ппдеталните краткпрпчни прпгнпзи, кпи редпвнп и впнреднп ги издава Управата за 
хидрпметепрплпшки рабпти. 

 
Мнпгугпдишнипт прпсек (1981-2010) на температурата вп Скппје за јуни, јули и август 

изнесува 21.9°C,  24.2° и 23.9° C, сппдветнп. Мнпгугпдишната (1981-2010) прпсечна кпличина на 
врнежи вп Скппје за јуни, јули и август изнесува 44.0mm, 37.6 mm и 34.4mm, сппдветнп 

 
Температурнипт ппсег на мнпгугпдишнипт прпсек 1981-2010 за летптп вп Република 

Македпнија е пд 16.0°C вп планинските предели дп 25.3°C измерени вп Гевгелија. Врнежите вп пвпј 
перипд се вп границите пд 23.9mm измерени на метепрплпшката станица вп Штип дп 96,7mm вп 
Маврпвп.  
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