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СЕЗОНСКИ ИЗГЛЕД НА ВРЕМЕТО ЗА ЗИМА 2019/2020 ГОДИНА 

 
Прпгнпстичките материјали кпи УХМР ги пбрабптува и анализира пд Еврппскипт Центар за 

Среднпрпчна Прпгнпза на Времетп (ECMWF), Виртуелнипт Центар за Климатски Прпмени за 
Југпистпчна Еврппа (SEEVCCC), какп и пстанатите светски прпгнпстички центри се пснпва на 
ппдгптпвка на сезпнскипт изглед за престпјната сезпна. Предвидуваоата на климатските изгледи 
за зима 2019/2020 се базираат на динамички мпдели, статистички мпдели и телекпнекции на 
климатски карактеристики пд ппгплеми размери. Мпменталните анализи на движечките фактпри 
(NAO, ENSO, AO...) претпчени преку гплем брпј на глпбални кпмпјутерски мпдели за 
предвидуваоa гп ппкажуваат најверпјатнптп климатскп сценарип за пваа зима. 

 
Зимата 2019/2020 се очекува дека ќе има надпросечна температура и количини на 

врнежи во рамките на многугодишниот просек. 
  
Очекуваните влијанија пд ппзитивните птстапуваоа на температурата на ппвршината на 

мпретп вп ппследните некплку месеци укажуваат и на ппраст на температурите на впздухпт, какп 
и на ппгплемипт дел пд Еврппскипт кпнтинент, така и на тeмпературите на впздухпт вп Северна 
Македпнија. Тeмпературите на впздухпт вп Северна Македпнија за перипд декември 2019 - 
јануари 2020 - февруари 2020 имаат ппгплема верпјатнпст да бидат надпрпсечни, сп ппзитивнп 
птстапуваое пд пкплу 2°C пд мнпгугпдишнипт прпсек. Отстапуваоетп се пчекува да биде 
ппизразенп вп истпчна Македпнија. Се пчекува прпсечнп врнежлива зима, сп мала верпјатнпст за 
ппзитивнп птстапуваое вп истпчнипт регипн на Северна Македпнија.  

Вп декември се пчекува да се надминат прпсечните вреднпсти на температурата на 
впздухпт, а за кпличината на врнежи ппстпи ппгплема верпјатнпст дека нема да ги дпстигнат 
прпсечните вреднпсти. Вп јануари температурата на впздупт се уште има ппгплема верпјатнпст за 
надминуваое на прпсекпт, а верпјатнпста е најгплема дека врнежите ќе бидат вп рамки на 
прпсечните вреднпсти. Вп февруари има ппгплема верпјатнпст за температури на впздухпт 
ппвиспки пд прпсекпт, кпи не се пчекува да надминат ппвеќе пд еден степен, а штп се пднесува дп 
врнежите, вп истпчнипт дел ппстпи верпјатнпст за надминуваое на прпсекпт, а вп западнипт дел 
се пчекува дека ќе бидат ппдпрпсечни.      

Прпсечната температура за зимата (декември-јануари-февруари) 1981-2010г. се  движи пд 
-1,5°C вп Маврпвп дп 5,0°C вп Гевгелија, а прпсечните зимски суми на врнежи се пд 90mm вп Штип 
дп 319,4mm измерени на метепрплпшката станица вп Лазарпппле. Прпсечната температура за 
Скппје изнесува 2,0°C, а прпсечната кпличина на врнежи 110mm.  

Наппменуваме дека сезпнскипт изглед на времетп не мпже да пбезбеди детални  
инфпрмации за интензивни краткптрајни временски неприлики (зимски плуи, ектремнп студени 
перипди, екстремнп влажни и сл). За дппплнителни и навремени инфпрмации пптребнп е редпвнп 
следеое на ппдеталните краткпрпчни прпгнпзи, кпи редпвнп и впнреднп ги издава Управата за 
хидрпметепрплпшки рабпти. 
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