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Упутство за шифровање метеоролошких извештаја по SYNOP кључу 

РЕЧ УРЕДНИКА ОРИГИНАЛНОГ ИЗДАЊА 

Опште правило је да се стандардне процедуре за шифровање објављују у облику semi-
bold roman (semi-bold је величина а roman врста слова) како би се разликовале од 
објашњења. 
Део А: Правила се објављују у облику semi-bold roman a објашњења у вези ових правила 
се објављују смањеном величином слова и претходи им реч “Напомена“. 
Део Б и Ц: Детаљан опис симболичких слова и стандардних процедура за шифровање 
објављују се у облику semi-bold roman. Дефиниције и објашњења ових описа објављују 
се у облику light-face roman. 

У Упутству на српском језику стандардне процедуре за шифровање писане су у 
Times New Roman 12 а напомене Times New Roman 11 

 

УВОД  

Књига I, „Упутство о кључевима“ Светске метеоролошке организације, садржи 
међународне кључеве метеоролошких и других геофизичких података који се односе на 
метеорологију; она представља Анекс II Tехничких регулатива (СМО број. 49) и самим 
тим има статус техничке регулативе. Издаје се у три Књиге: I.1, садржи део А; Књига I.2, 
садржи део Б и Ц; и Књига I.3 садржи део Д.  
Кључеви се користе за међународну размену измерених и осмотрених метеоролошких 
информација у програму Светског Метеоролошког Бдења (СМБ) Глобалног осматрачког 
система и добијених продуката Глобалног аналитичко-прогностичког система. Кључеви 
се такође користе и за међународну размену осмотрених и обрађених података који су 
потребни у примењеној метеорологији за различите људске активности, као и за размену 
метеоролошких информација.  
Кључеви се састоје од ОБЛИКА КЉУЧЕВА и БИНАРНИХ КЉУЧЕВА, а чине их 
СИМБОЛИЧНА СЛОВА (или група слова) који представљају метеоролошке или, 
понекад, и друге геофизичке елементе. У извештајима ова симболична слова (или групе 
слова) се преводе у бројеве и показују вредности или стања описаних елемената. 
Симболична слова имају дефинисане КАРАКТЕРИСТИКЕ које им дозвољавају 
превођење у бројеве. У неким случајевима, карактеристика симболичног слова је 
довољна за директно превођење у бројеве. У другим случајевима, захтева се употреба 
ШИФАРА чије су карактеристике  дате у ШИФАРСКИМ ТАБЕЛАМА. Осим тога, један 
број СИМБОЛИЧНИХ РЕЧИ и СИМБИЛИЧНИХ ГРУПА ЦИФАРА су развијени као: 
имена шифара, кључне речи, симболични префикси или индикатори група. 
Правила за избор облика кључа који се размењују у међународне сврхе и избор  
њихових симболичних речи, групе цифара и слова, утврђене су у Техничким 
регулативама (СМО Бр. 49), Књига I, део 2.3 (2011 издање, допуњено издање 2012). Ови 
облици кључева су садржани у Књизи I, Упутство о кључевима, издатим као Књига I.1 
– део А, Књига I.2 – део Б и део Ц, и Књига I.3 – Део Д.  
Поред ових међународних кључева, постоје регионални кључеви који су намењени 
за размену само унутар датог региона СМО. Ови кључеви су садржани у Књизи II 
Упутство о кључевима, и садрже:  

− поступке за шифровање унутар региона;   
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Републички хидрометеоролошки завод 

− националне праксе у шифровању и примени међународних или регионалних 
кључева о чему се обавештава Секретаријат СМО; 

− националне кључеве; 
Информације о лету и координатама сателита размењују се у извештајима преко 
Глобално-телекомуникационог система Светског метеоролошког бдења (СМБ) 
користећи посебне шифре у које су дате у Књизи II као Прилог. 

Књига I.1: 

Приручник А – Алфанумерички кодови се састоје од пет поглавља 

Поглавље А садржи опис међународних кључева и одговарајућих стандардних 
процедура шифровања. Договори о облику и начину изражавања у овом поглављу су: 
Облик кључа: Групе у малим заградама, могу али не морају бити укључене у извештај у 
зависности од специфичних услова. Одсуство мале заграде значи да се групе укључују у 
складу са међународним одлукама назначеним у прописима који се наводе испод сваког 
кључа. 
Oдељци кључа: Кључеви су сачињени од бројних, добро дефинисаних компоненти које 
садрже различите врсте шифрованих информација. Компоненте, које могу бити послате 
као одвојен извештај, зову се партиције кључева и носе у себи специфичне групе за 
идентификацију. Кључеви, или њихови делови, могу се поделити у одељке који, под 
одређеним околностима, могу бити изостављени из извештаја, те отуда садрже групу која 
представља симболични цифарски индикатор одељка. 
Напомена: Кратка објашњења кључа дата су  у “Напоменама” записаним испод њега. 

Правила: Иза речи „Напомена“ следе правила која садрже стандардне процедуре 
шифровања онако како су оне дате у „Техничким регулативама“. Стандардне процедуре 
шифровања су истакнуте коришћењем термина „shаll“ у енглеском тексту и 
одговарајућих термина на француском, руском и шпанском језику. Државе чланице 
обавештавају Генералног секретара СМО, у случају да националне праксе нису у складу 
са поменутим прописима, ради добробити осталих чланица. Напомене са објашњењима 
по потреби се додају правилима. 
Поглавље Б садржи листу и детаљан опис симболичних слова (једног или групе) која се 
замењују, најчешће, бројевима у шифрованим извештајима, анализама или прогнозама. 
Дефиниције и стандардне процедуре шифровања, тамо где је било потребно,  додате су 
у облику објашњења. Објашњења која се односе на стандардне процедуре шифровања 
разликују се од објашњења која се односе на дефиниције по начину штампања слова и 
коришћењем речи „shаll“ у енглеском тексту и одговарајућих термина на арапском, 
кинеском, француском, руском и шпанском језику. Ако су симболична слова 
шифровани, а не измерени подаци, у загради се додаје број шифарске табеле која садржи 
детаљна објашњења шифровања тог симболичног слова или записа. 
Поглавље В садржи детаљна објашњења шифара у облику шифарских табела. Свакој 
шифарској табели додељује се јединствени број који је у складу с међународним 
системом нумерисања. 
Поглавље Г садржи опис система нумерисања станица. 
Поглавље Д садржи Бофорову скалу јачине ветра. 
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Упутство за шифровање метеоролошких извештаја по SYNOP кључу 

Књига I.2: 

Приручник Б – Бинарни кодови – садржи листу бинарних кодова са њиховим описима 
и одговарајућим шифарским табелама. 
Приручник В – Заједничке карактеристике бинарних и алфанумеричких кодова - 
садржи табеларни приказ алфанумеричких кодова и заједничких шифарских табела за 
бинарне и алфанумеричке кодове. 

Књига I.3:  

 Приручник Г – Продукти изведени из модела садрже детаљно описане листе 
стандардних продуката добијених из модела, укључујући и оне које користе extensible 
markup language (XМL), уз описе и повезане шифарске табеле. 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

1. Техничке регулативе (СМО-Бр.49) Светске метеоролошке организације су 
представљене у четири књиге: 
 Књига I - Општи метеоролошки стандарди и препоручена пракса 
 Књига II - Метеоролошке услуге за потребе међународне ваздушне пловидбе 
 Књига III - Хидрологија 
 Књига IV - Управљање квалитетом 

Сврха Техничке регулативе 

2. Техничке регулативе су одређене на Светском метеоролошком конгресу у складу са 
Чланом 8(д) Конвенције 
3. Ове Регулативе су осмишљене да: 

(1) унапреде сарадњу узмеђу Чланица у области метеорологије и хидрологије; 
(2) да на најефикаснији начин препознају специфичне потребе у различитим 

областима примене у метеорологији и оперативној хидрологији на међународном 
нивоу; 

(3) обезбеде одговарајућу уједначеност и стандарде у процедурама и пракси 
запослених како би се достигли циљеви (1) и (2). 

Врсте Регулатива 

4. Техничке регулативе садрже стандардне и препоручене процедуре и праксе 
5. Дефиниције две врсте Регулатива су: 
Стандардне процедуре и праксе: 

(1) свака Чланица мора да их следи или примењује 
(2) поштујући Члан 9(б) Конвенције имају статус захтева у виду техничке резолуције 

и морају се примењивати 
(3) одликују се коришћењем термина „shаll“ у енглеском тексту и одговарајућих 

термина на арапском, кинеском, француском, руском и шпанском језику 
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Републички хидрометеоролошки завод 

Препоручене процедуре и праксе: 
(1) нису обавезне, али се Чланицама саветује да их усвоје 
(2) према Члану 9(б) Конвенције не морају бити примењене већ имају статус 

препоруке 
(3) уместо „shall” користи се “should” у енглеском тексту (осим ако се другачије не 

одлучи на Конгресу) и одговарајући термини на арапском, кинеском, 
француском, руском и шпанском језику. 

6. У складу са наведеним дефиницијама, чланице морају урадити све на спровођењу 
стандардних процедура и пракси. Поштујући Члан 9(б) Конвенције и Уредбу 128 Општег 
правилника, чланице морају формално, у писаној форми, обавестити Генералног 
секретара о својој намери да примењују стандардне процедуре и праксе Техничких 
регулатива, осим оних за које су пријавиле изузеће. Чланице, такође, морају обавестити 
Генералног секретара о било каквој промени степена спровођења стандардних 
процедура и пракси, као и о датуму ступања на снагу те промене, најмање три месеца 
унапред. 
7. Чланице се подстичу на усаглашававање са препопрученим процедурама и праксом, 
али није неопходно обавештавати Генералног секретара о њиховом неиспуњењу, осим 
када су то процедуре и праксе садржане у СМО 306 Књига II. 
8. У оригиналном издању, да би био јасан статус регулатива направљена је разлика 
између стандардних и препоручених процедура и пракси у начину штампања слова, као 
што је дато у РЕЧИ УРЕДНИКА на самом почетку Књиге I. 

Статус анекса и прилога (appendices) 

9. Анекси који су део Техничких регулатива (Књиге I-IV), а зову се Упутства, се 
објављују одвојено и садрже прописе који одређују статус стандардних и/или 
препоручених процедура и пракси: 

I Међународни атлас облака (СМО Бр.407); 
II Упутство о кодовима (СМО Бр.306), Књига I.; 
III Упутство за Глобални телекомуникациони систем (СМО Бр.386); 
IV Упутство за Глобални аналитичко-прогностички систем (СМО Бр.485) 

Књига I  
V Упутство за Глобални осматрачки систем (СМО Бр.544), Књига I; 
VI Упутство за Поморску метеорологију (СМО Бр.558) Књига I; 
VII Упутство за Информационе системе СМО (СМО Бр.1060) 
VIII Упутство за Интегрисани осматрачки систем СМО (СМО Бр.1160). 

Ови анекси (Упутства) су донети одлуком Конгреса и имају за циљ да олакшају примену 
прописа у појединим областима. Анекси могу садржати стандардне и препоручене 
процедуре и праксе. 
10. Текстови под називом Прилози (апендикси) који се појављују у Техничким 
регулативама или у анексима Техничких регулатива, имају исти статус као прописи на 
које се односе. 
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Упутство за шифровање метеоролошких извештаја по SYNOP кључу 

Статус Напомена и додатака (attachments) 

11. Поједине напомене (означене са „Напомена“) се укључују у Техничке регулативе као 
објашњења; оне могу упућивати на одговарајуће СМО инструкције и публикације. 
Напомене не припадају Техничким регулативама. 
12. Техничке регулативе могу да садрже и додатке који су обично детаљне смернице за 
стандардне и препоручене процедуре и праксе. Додаци немају статус прописа. 

Измене и допуне Техничких регулатива и њихових анекса (Упутстава)  

13. Измене и допуне Техничких регулатива раде се у складу са развојем метеорологије, 
хидрологије и сродних техника које се примењују у метеорологији и оперативној 
хидрологији. На Конгресу су усвојени одређени принципи  наведени у наставку, који се 
поштују приликом промена у Техничким регулативама. Ови принципи су смернице за 
конститутивна тела, посебно за техничке комисије, када се баве питањима која се односе 
на Техничке регулативе: 

(1) техничка комисија препоручује да правило постане стандардна пракса, тек када 
буде подржано од значајне већине. 

(2) техничке регулативе треба да садрже одговарајуће инструкције за спровођење 
одредби; 

(3) измене Техничких регулатива нису дозвољене без мишљења одговарајућих 
техничких комисија. 

(4) измене и допуне Техничких регулатива које су поднеле чланице или 
конститутивна тела, треба да буду саопштене свим чланицама најмање три месеца 
пре него што се доставе Конгресу. 

14. Измене и допуне Техничких регулатива, по правилу се усвајају на Конгресу. 
15. Ако одговарајућа техничка комисија препоручи измену и ако се ново правило мора 
применити пре следећег заседања Конгреса, онда Извршни савет може у име 
Организације усвојити измену у складу са чланом 14(с) Конвенције. Измене у Анексима 
Техничких регулатива предложених од стране техничких комисија, се усвајају на 
Извршном савету. 
16. Ако се измена која је предложена од стране техничке комисије мора хитно применити 
као ново правило, Председник Организације може у име Извршног савета да спроведе 
акцију као што је предвиђено Уредбом 9(5) Општих правила. 

Напомена: Хитна процедура се може користити за допуне одређених кодова и повезаних 
шифарских табела који се налазе у Анексу II Упутство о кодовима (СМО Бр.306) где је и њено 
детаљно објашњење. 

17. После заседања Конгреса (свaке четврте године), штампа се ново издање Техничких 
регулатива са изменама и допунама које је усвојио Конгрес. Измене и допуне, између 
два заседања Конгреса, у Књигaма I, III и IV Техничких регулатива, ако су неопходне, 
одобрава Извршни савет и сматрају се новим изменама и допунама постојећем издању. 
Светска метеоролошка организација и Организација за цивилно ваздухопловство (ICAO) 
припремиле су Књигу II сарађујући у складу са склопљеним радним договорима. 
Усаглашеност Књиге II и Анекса 3 Конвенције о међународном цивилном 
ваздухопловству- Метеоролошка служба за међународну ваздушну пловидбу, постиже 
се истовременим издавањем измена и допуна у Књизи II и Анексу 3 ICAO. 

Напомена: Издања Техничких регулатива су одређена годином одржаног Конгреса, а измене и 
допуне годином када их је одобрио Извршни савет. На пример “Update 2012”. 
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Инструкције СМО 

18. Додатак Техничким регулативама су одговарајуће Инструкције које објављује 
Организација. Инструкције описују праксу, процедуре и специфичности и препоручује 
се чланицама да их користе  или спроводе приликом  успостављања и примене Технчиких 
регулатива, и да допринесу развоју метеоролошких и хидролошких служби у својим 
земљама. Инструкције се допуњују, ако је потребно, у складу са научним и технолошким 
развојем у хидрологији, метеорологији, климатологији и њиховим применама. Техничке 
комисије су одговорне за избор материјала који се укључују у Инструкцију, а разматра 
их Извршни савет.  

ДЕФИНИЦИЈЕ 

Actual time of observation – актуелно време осматрања 
У случају приземних, синоптичких осматрања, тренутак у коме се чита барометар, а у 
случају осматрања горњих слојева атмосфере, тренутак у ком се пушта балон, спушта 
падобран или лансира ракета. 
Automatic station- Аутоматска метеоролошка станица 
Метеоролошка станица која поседује инструменте за мерење и пренос података, при 
чему се шифровање података за међународну размену може радити директно или на 
радној станици. 
BUFR – Binary universal form for the representation of meteorological data – Универзални 
бинарни код за представљање метеоролошких података, њихову размену и чување. 
BUFR message – BUFR порука. 
Један комплетан BUFR ентитет се састоји од непрекидних низова сачињених од 
октетских секвенци (секвенца – део низа, 1 октет = 8 бита). 
Category – Категорија. То је листа секвенцијалних дескриптора, табеларно приказаних у 
BUFR или CREX табелама D, категоризована у складу с њиховом применом. Категорије 
су обезбеђене за неметеоролошке секвенце које углавном дефинишу врсту извора 
података, за секвенце које се односе на различите метеоролошке величине и за секвенце 
које дефинишу извештаје, нпр. прогнозе или упозорења, или подскупове извештаја. 
Class – Класа. Сет елемената табеларно приказаних у BUFR /CREX табелама B. 
Condensation trails (contrails) – траг кондензације – облаци који се формирају у 
ваздушном вртлогу иза авиона, када је атмосфера на нивоу лета довољно хладна и 
довољно влажна. 
CREX – Character form for the representation and exchange of data – форма за 
представљање и размену података. CREX је име табеларно представљених 
алфанумеричких шифара за размену и чување података. 
Data description operator – оператор за опис података. Оператор који дефинише 
понављања или операције излистане у BUFR или CREX табелама C. 
Data entity – особине података. Ставка која се односи на појединачни податак. 
Data subset – подскуп података. Скуп података који одговара дескриптору података у 
BUFR или CREX поруци. За осмотрене податке обично одговара једном осматрању. 
Gust– удар ветра– нагло, краткотрајно повећање брзине ветра. 
Squall – налет ветра – атмосферска појава коју карактерише нагли и велики пораст брзине 
ветра који траје око 1 минут и нагло нестаје. Често је праћен пљусковима и грмљавином. 
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А. ОБЛИК КЉУЧА СА НАПОМЕНАМА И ПРАВИЛИМА 
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Упутство за шифровање метеоролошких извештаја по SYNOP кључу 

FM 12-XIV Ext. SYNOP    Извештај приземних мерења и осматрања са 
 фиксне копнене станице 
FM 13-XIV Ext. SHIP Извештај приземних мерења и осматрања са 
 поморске станице 
FM 14-XIVExt.SYNOP MOBIL Извештај приземних мерења и осматрања са  
 мобилне копнене станице 
 
ОБЛИК КЉУЧА 

 

ОДЕЉАК 0 MiMiMjMj �
D … D∗∗∗∗

или
А1bwnbnbnb ∗∗

�YYGGiw �
IIiii∗
или

99LаLаLаQcLoLoLoLo∗∗∗∗
�MMMULaULo

∗∗∗ hohohohoim∗∗∗

    
 

ОДЕЉАК 1 iRixhVV Nddff (00fff) 1snTTT  �
2snTdTdTd

или
29UUU

�           3P0P0P0P0 

 

 �
4PPPP
или

4a3hhh
�        5appp  6RRRtR  �

7wwW1W2
или

7wawaWa1Wa2

�        8NhCLCMCH       9GGgg 

 

ОДЕЉАК 2 222Dsvs (0ssTwTwTw) (1PwaPwaHwaHwa) (2PwPwHwHw) ((3dw1dw1dw2dw2) 

 

 (4Pw1Pw1Hw1Hw1) (5Pw2Pw2Hw2Hw2)) (�
6I𝑠𝑠E𝑠𝑠E𝑠𝑠R𝑠𝑠

или
ICING + отворени текст

�)  

 

 (70HwaHwaHwa)  (8swTbTbTb) (ICE + �
ciSibiDizi
или

отворени текст
�) 

 

OДЕЉАК 3 333 (0....) (1snTxTxTx) (2snTnTnTn) (3Ejjj) (4E'sss) (5j1j2j3j4(j5j6j7j8j9)) (6RRRtR) 

   (7R24R24R24R24) (8NsChshs) (9SpSpspsp) (80000(0....)(1....)....) 

 

ОДЕЉАК 4 444 N'С'H' H' Ct 

 

ОДЕЉАК 5 555 Групе овог одељка се развијају на националном нивоу 
 
*  Употребљава се само у FM 12 
** Употребљава се само у FM 13 
*** Употребљава се само у FM 14 
**** Употребљава се у FM 13 и FM 14 

Напомена: 

1. Кључ FM 12 SYNOP се користи за извештавање о приземним синоптичким мерењима и 
осматрањима са копнене станице, са особљем или аутоматске. FM 13 SHIP се користи за 
извештавање о истој врсти осматрања са поморске станице, са особљем или аутоматске. 
FM 14 SYNOP MOBIL се користи за осматрање на копненим станицама које немају 
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фиксну локацију, при чему приземна, синоптичка мерења могу бити аутоматска или их 
може спроводити особље. 

2. SYNOP извештај са фиксне копнене станице се идентификује помоћу групе чији је 
симболични запис MiMiMjMj = ААXX 

3. SHIP извештај са поморске станице се идентификује помоћу групе чији је симболични 
запис MiMiMjMj = ВВXX 

4. SYNOP MOBIL извештај са мобилне копнене станице се идентификује помоћу групе чији 
је симболични запис MiMiMjMj = ООXX 

5. Облик кључа се формира од група цифара распоређених у одељке, а по растућем 
редоследу нумеричких индикатора тих група, са изузетком: 

(1) Свих група Одељака 0 и прве две групе Одељка 1, које се увек укључују у 
извештај са свих приземних осматрачких станица; 

(2) Прве групе Одељка 2, 222 Dsvs, која се увек укључује у извештај са поморске 
станице, ако су подаци расположиви; 

(3) Групе података Одељка 4, која се јасно идентификује троцифреном индикатор 
групом. 

На овај начин се постиже следеће: 
(4) Губитак информација због случајног испуштања било које од ових група строго 

је ограничен на информације које садржи само та група; 
(5) За сваки конкретан случај, у зависности од врсте станице или потребе за 

подацима, могу се установити правила о укључивању или изостављању одељака 
или група у заградама. 

(6) Дужина извештаја може се свести на минимум, изостављањем неких група: када 
садрже безначајне информације, или када одговарајуће информације нису 
расположиве. 

Треба нагласити да реч ICE, у Одељку 2 кључа, игра улогу нумеричког индикатора 
за последњу групу у одељку или за одговарајуће информације у облику отвореног 
текста. 

6. Облик кључа се дели у бројне одељке, описане на следећи начин: 

 

 

Бр
ој

 о
де

љ
ка

 

Гр
уп

а 
си

мб
ол

ич
ни

х 
ци

фа
ра

 

 

 

Садржај 

0 - Идентификациони подаци (тип станице, позивни знак 
брода/ идентификатор плутаче, датум, време, положај) и 
јединице које се користе за мерење брзине ветра 

1 - Подаци за глобалну размену заједнички за кључеве 
SYNOP, SHIP, SYNOP MOBIL  

2 222 Поморски подаци за глобалну размену са поморске или 
обалске станице 

3 333 Подаци за регионалну размену 

4 444 Подаци за националне потребе о облацима чија је доња 
база испод нивоа станице, а укључени су на основу 
националне одлуке 

5 555 Подаци за националну употребу 
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ПРАВИЛА ШИФРОВАЊА 

12.1 Општа упутства  

12.1.1 Назив кључа SYNOP, SHIP или SYNOP MOBIL се не укључује у извештај 
Напомена: Видети Правило 12.1.7 

12.1.1.1 SYNOP MOBIL је намењен за шифровање метеоролошких осматрања са 
покретних метеоролошких станица. SYNOP MOBIL се не користи да замени 
SYNOP са непокретних станица.  
Напомена: Пример предвиђене употребе кључа SYNOP MOBIL је привремени 
мониторинг метеоролошких параметара у областима угрожене животне средине 

12.1.2 Употреба групе 

MiMiMjMj�
D … D1

или
А1bwnbnbnb2

�  YYGGiw 

Напомена: Видети Правило 18.2.3, напомена 1, 2, 3. 

  18.2.3 Бове имају бројеве од 001 до 499. Уколико бова плута јер је откачена, 
додаје се 500 на оргинални број. 
Напомена: 

(1) A1bw одговара морској области где су постављене бове. СМО секретаријат, на 
захтев Чланица, додељује блок или блокове серијских бројева за бова - 
станице за животну средину. 

(2) СМО додељује Чланицама сериjске бројеве за сваку појединачну станицу 
заједно са географским позицијама на коју су распоређене. 

(3) Секретаријат обавештава све заинтересоване о додели серијских бројева и 
регистрацијама које су направиле поједине чланице. 

12.1.2.1 У билтену SYNOP извештаја са непокретних копнених станица групе 
MiMiMjMj и YYGGiw се укључују само као први ред текста, под условом 
да се сви извештаји у билтену односе на исто време и да се за брзину ветра, 
користи иста јединица 

12.1.2.2 У билтену SHIP извештаја са поморских станица или SYNOP MOBIL 
извештаја са мобилних копнених станица група MiMiMjMj се укључује 
само као први ред текста, али се следеће групе укључују у сваки појединачни 
извештај: 

�
D … D
или

А1bwnbnbnb
�  YYGGiw 

Напомена: Видети Правило 12.1.7 

1 Употребљава се у FM 13 и FM 14  
2 Употребљава се само у FM 13 
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12.1.3 Употреба одељака кључа 

12.1.3.1 Извештаји са фиксних или покретних станица на копну увек треба да 
садрже бар Одељак 0 и 1. Када извештај са приобалне копнене станице 
садржи поморске податке, треба да садржи и Одељак 2. Идентификација и 
положај непокретне копнене станице даје се у групи IIiii.  

12.1.3.2 Покретне станице на копну идентификују се групом D....D. Положај 
покретне станице на копну даје се у групама: 99LaLaLaQcLoLoLoLo и 
MMMULaULo. Поред тога, покретне станице на копну шифрују и групу 
hohohohoim којим се означава надморска висина станице, мерне јединице за 
висину и тачност мерења. 

12.1.3.3 Извештаји са покретних станица на копну треба (поред Одељка 0 и 1), 
кадгод су одговарајући подаци расположиви, да садрже и Одељак 3 у који 
се бар укључују групе које почињу индикаторима 5, 8 и 9. 

12.1.3.4 Извештај с поморских станица треба увек да садржи Одељак 0 и 1, а Одељак 
2 кадгод су одговарајући подаци расположиви. Одељак 2 садржи 
максималан број група података у складу с осмотреним условима. Станице 
на мору идентификују се или групом D...D, или групом А1bwnbnbnb. Положај 
поморске станице се даје групом 99LaLaQcLoLoLoLo. 

12.1.3.5 Извештаји са станица на океану треба (поред Одељка 0, 1 и 2), кад су 
одговарајући подаци расположиви, треба да садрже и Одељак 3 у који се 
бар укључују групе које почињу индикаторима 5, 8, и 9. 

12.1.3.6 У извештајима са допунских бродова, Одељак 1 треба најмање да садржи 
следеће групе: 
iRixhVV     Nddff     1snTTT  4PPPP   7wwW1W2  8NhCLCMCH  
где: 

(1) iR треба да буде 4 
(2) ix треба да буде 1 или 3, у зависности од случаја. 

12.1.3.7 У извештају са помоћних бродова, Одељак 1 треба најмање да садржи 
следеће групе: 
iRixhVV     Nddff     1snTTT  4PPPP   7wwW1W2  8NhCLCMCH  
где: 

(1) iR треба да буде 4 
(2) ix треба да буде 1 или 3, у зависности од случаја. 

Напомене:  

1. Горе наведени Одељак 1 погодан је за сваки брод који није опремљен 
еталонираним инструментима, а извештава из области где се ретко плови, 
или на захтев, а нарочито за време олује или када постоје услови за олују. 
Ови бродови могу да извештавају у облику отвореног теста ако је 
коришћење кључа непрактично 

2. Ако брод не даје податке о облацима, h се шифрује (/) 
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3. Ако брод није опремљен еталонираним инструментима који имају тачност 
десетих делова степена температуре ваздуха и/или десетих делова 
хектопаскала притиска, десетине степена и/или десетине хектопаскала 
шифрују се (/). 

12.1.4 У извештајима са аутоматских станица, косим цртама (/) се шифрују 
елементи обавезних група одређени симболичним словима, уместо 
података о којима станице не могу извештавати због опремљености. 
Изузеци су, водећи рачуна о iR, ix и N=0, N=9 и N=/ и у зависности од случаја, 
групе 6RRRtR , 7wаwаWа1Wа2 и 8NhCLCMCH се могу изоставити. 

12.1.5 Идентификација и положај фиксне поморске станице (осим океанских 
метеоролошких станице или укотвљених бова) које држава Чланица, на 
својој територији, третира као фиксне копнене станице, даје се групом IIiii. 

12.1.6 Стварно време мерења и осматрања је време очитавања барометра. 

12.1.7 (1) Станице које се налазе на платформама за бушење или производњу 
нафте или гаса идентификују се помоћу групе А1bwnbnbnb. 

(2) У извештајима с поморских станица, али не са бова или платформи, 
уколико не постоји позивни знак за брод, реч SHIP се користи за D....D 

(3) У извештајима с мобилних копнених станица, само у одсуству погодног 
позивног знака, реч MOBIL се користи за D....D 

12.2 ОДЕЉАК 1 

12.2.1 Групa iRiXhVV 

12.2.1.1 Oвa групa сe увeк укључуje у извeштaj 

12.2.1.2 Висинa бaзe нajнижих oблaкa: h  
Кaдa je стaницa у мaгли, пeшчaнoj или прaшинскoj oлуjи или у високој 
снeжнoj мeћaви, aли је нeбo видљивo, h oзнaчaвa висину бaзe нajнижих 
oсмoтрeних oблaкa. Aкo се при нaвeдeним услoвимa нeбo не назире, h сe 
шифрује косом цртом (/). 
Напомена: Видeти прaвилa кoja сe oднoсe нa упoтрeбу Oдeљкa 4. 

12.2.1.3 Видљивoст: VV 

12.2.1.3.1. Кaдa хoризoнтaлнa видљивoст ниje истa у свим прaвцимa, зa VV сe дaje 
нajмaњa видљивoст 

12.2.1.3.2 При извeштaвaњу видљивoсти нa мoру, зa VV сe кoристи дeкaдa 90-99. 

12.2.2 Групa: Nddff 

12.2.2.1 Oвa групa сe увeк укључуje у извeштaj 

12.2.2.2. Укупнa облачност: N 

12.2.2.2.1 N сe извештава тачно oнaкo кaкo oсмaтрaч види у врeмe мерења и 
oсмaтрaњa. 
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12.2.2.2.2 Altocumulus perlucidus или Stratocumulus perlucidus (“штукино небо”), 
даје се у извештају са N=7 или мање (осим ако цело небо није прекривено 
вишим облацима) пошто код ових облака увек постоје ведри 
међупростори, чак и кад покривају цео небески свод.  
“штукино небо”- шаре налик штукиним леђима, пруге или туфне 

12.2.2.2.3 N сe шифруje сa 0, кaдa сe крoз мaглу или сличнe пojaвe види плaвo нeбo 
или звeздe, a нe пoстoje видљиви трaгoви oблaкa. 

12.2.2.2.4 Кaдa сe oблaци мoгу oсмoтрити крoз мaглу или сличнe пojaвe, њихoвa 
кoличинa сe прoцeњуje и дaje у извeштajу, кao дa нема магле ни сличних 
пojaва 

12.2.2.2.5. У укупну oблaчнoст сe нe укључуjу брзo ишчeзaвajући трaгoви 
кoндeнзaциje. 

12.2.2.2.6 Пoстojaни трaгoви кoндeнзaциje и oблaчнe мaсе кoje сe oчиглeднo 
рaзвиjajу из трaгoвa кoндeнзaциje дajу сe у извeштajу кao oблaк, 
кoришћeњeм oдгoвaрajућe шифрe зa СH или СM. 

12.2.2.3. Смeр и брзинa вeтрa: ddff 

12.2.2.3.1. Сa ddff сe извeштaвa смeр и брзинa вeтрa, oсрeдњeни зa 10-минутни 
пeриoд кojи нeпoсрeднo прeтхoди врeмeну oсмaтрaњa. Meђутим, кaдa се 
у тoку 10-минутнoг пeриoдa oсмoтрe нaглe прoмeнe у кaрaктeристикaмa 
вeтрa, зa дoбиjaњe срeдњих врeднoсти сe кoристe сaмo пoдaци пoслe 
нaглe прoмeнe уз oдгoвaрajућe смaњeњe пeриoдa oсрeдњaвaњa. 

12.2.2.3.2. У нeдoстaтку инструмeнaтa зa мeрeњe брзинe вeтрa, брзинa сe прoцeњуje 
пo Бoфoрoвoj скaли. Степен пo Бoфoру, дoбиjeн прoцeнoм, прeтвaрa сe у 
мeтрe у сeкунди кoришћeњeм oдгoвaрajућих кoлoнa Бoфoрoвe скaлe зa 
брзину вeтрa (Глава Д) и извештава са ff. 

12.2.2.3.3. Кaдa брзинa вeтрa, у jeдиницaмa oзнaчeним сa iw изнoси 99 или вишe 
јединица: 

(1) ff сe у групи Nddff шифруje сa 99; 
(2) Групa 00fff сe укључуje oдмaх изa групe Nddff. 

Напомена:  

Привидну брзину вeтрa измeрeну нa брoду у пoкрeту трeбa кoригoвaти зa курс 
и брзину брoдa, дa би сe дoбилa прaвa врeднoст брзинe ветрa кoja сe дaje у 
извeштajу. Кoрeкциja сe врши нa oснoву пaрaлeлoгрaмa брзинa или кoришћeњeм 
спeциjaлних тaблицa. 

12.2.3 Групe: 1snTTT, 2snTdTdTd, 4PPPP, 5appp 

12.2.3.1 Групe: 1snTTT, 2snTdTdTd и 4PPPP сe увeк укључуjу у извeштaj кaдa су 
рaспoложиви oдгoвaрajући пoдaци, осим ако у посебним правилима не 
стоји другачије. 
Напомена: Видeти прaвилo 12.2.3.5 у вeзи сa групoм 5appp. 
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12.2.3.2. Групa 1snTTT 
Кaдa пoдaци нису рaспoлoживи збoг приврeмeнoг квaрa нa инструмeнту, 
aутoмaтскe мeтeoрoлoшкe стaницe су прoгрaмирaнe дa дoстaвљajу oву 
групу или је у целости изостављају или је укључуjу у извeштaje у oблику 
1////. 

12.2.3.3. Групa 2snTdTdTd 

12.2.3.3.1. У пoсeбним услoвимa, кaдa сe приврeмeнo нe мeри тeмпeрaтурa тaчкe 
рoсe, (нпр. кaдa инструмeнaт нe рaди) aли сe рaспoлaжe пoдaткoм зa 
рeлaтивну влaжнoст, уместо групе 2SnTdTdTd користи се група 29UUU. 
Meђутим трeбa настојати дa сe рeлaтивнa влaжнoст прeрачуна у 
тeмпeрaтуру тaчкe рoсe, a групу зa рeлaтивну влaжнoст укључити сaмo у 
крajњeм случajу. 

12.2.3.3.2. Нa oву групу сe примeњуje прaвилo 12.2.3.2 кoja сe у тoм случajу или 
изoстaвљa или сe шифруje сa 2////. 

12.2.3.4. Групa 4PPPP 

12.2.3.4.1.  Кaдa сe притисaк вaздухa сведе нa срeдњи нивo мора сa прoписaнoм 
тaчнoшћу, извeштaвa сe у групи 4PPPP. 
Напомена:  

(1) за станицу смештену у подручје са нормaлном густином мреже 
синоптичких станица, сматра се да притисак на нивоу мора није сведен 
са задовољавајућом тачношћу, када такав притисак уноси деформацију 
у анализу хоризонталног поља притиска која је локалног карактера и 
понавља се; 

(2) за станицу која је постављена у подручје са ретком мрежом синоптичких 
станица, прихватљива тачност ће бити постигнута употребом метода 
редукције, који се показао као задовољавајући у подручју са мрежом 
нормалне густине и под сличним географским условима. 

12.2.3.4.2. Према одлуци на регионалном нивоу, станице на великим надморским 
висинама, које не могу да дају притисак сведен на ниво мора са 
задовољавајућом тачношћу, извештавају са две групе: за притисак нa 
нивoу стaницe у групи 3P0P0P0P0 и гeoпoтeнциjaлну висину oдгoвaрajућe 
стaндaрднe изoбaрскe пoвршинe, и тада се умeстo 4PPPP користи група 
4а3hhh. 
Напомена: 
Зa свaку стaницу одређен је oдгoвaрajући изoбaрски нивo и наведен је у 
публикaциjи Извештавање о времену, (СМО- Бр. 9, Књига A). 
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 6/12.1.1У складу са Правилом 12.2.3.4.2, станице које не могу да сведу 
притисак на морски ниво са довољном тачношћу, користе групу 4а3hhh 
за извештавање о геопотенцијалној висини стандардне изобарске 
површине одабране у складу са надморском висином на следећи начин: 

 
Напомена:  

У Србији одговарајући изобарски ниво за све висинске станице: Копаоник 
(1712,7 m), Сјеница (1040,0 m), Црни Врх (1038,6 m) и Златибор (1027,1 m) је 
850 hP. 

6/12.1.2 Висина стандардне изобарске површине hhh изражава се у 
геопотенцијалним метрима при чему се изоставља цифра која означава 
хиљаде. 

Притисак Надморска висина > Надморска висина ≤ 

925 hP  1000 m 

850 hP 1000 m 2300 m 

700 hP 2300 m 3700 m 

500 hP 3700 m  

12.2.3.5. Групa 5appp  

12.2.3.5.1 Oвa групa сe увeк укључуje у извeштaj, кaд сe рaспoлaжe пoдaцимa o 
трoчaсoвнoj тeндeнциjи притискa, уколико регионалном одлуком није 
другачије прецизирано. 

12.2.3.5.2 Тенденција притиска током последња три сата "a" одређује се на основу 
вредности притиска забележених у једнаким интервалима који нису дужи 
од једног сата. 
Напомена: Алгоритми за избор одговарајуће шифре дати су у публикацији 
Инструкција за метеоролошке инструменте и методе мерења и осматрања 
(СМО-Бр.8)  

12.2.3.5.3. Кад није могуће применити алгоритме дате у Правилу 12.2.3.5.2 у 
извeштajимa сa aутoмaтских мeтeoрoлoшких стaницa, "a" сe шифруje сa 
2 кaдa je тeндeнциja пoзитивнa, сa 7 кaдa je тeндeнциja нeгaтивнa, a сa 4 
кaдa je aтмoсфeрски притисaк исти кao прe три сaтa. 

12.2.4 Групa 3P0P0P0P0  
Ова група се уноси у извештаје који се шаљу у међународну размену са 
станица на копну заједно са групом 4PPPP или, у складу са Правилом 
12.2.3.4.2, са групом 4а3hhh. 
Напомена: Укључивање ове групе у другим терминима се препушта одлуци на 
националном нивоу. 
6/12.1.3  Група 3P0P0P0P0 укључује се у  извeштaj у складу са претходним 
правилима. 
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12.2.5. Групa 6RRRtR 

12.2.5.1. Када се подаци о падавинама размењују на сваких шест сати у глaвним 
стандардним терминима (извeштaвa се кoличина пaдaвинa зa прeдхoдних 
6, 12, 18 и 24 сата) групa сe укључуje у Одeљaк 1. 
6/12.2.1 У складу са правилом 12.2.5.1, ова група се укључује у главним 
стандардним терминима у Одељку 1 са падавинама RRR измереним у 
претходних 6 или 12 сати.  
6/12.2.2 Измерена количина падавина за претходних 12 сати извештава се 
у 0600 UTC (12 ноћних сати) и у 1800 UTC (12 дневних сати). 
6/12.2.3 У 0000 и 1200 UTC извештава се количина падавина у 
претходних 6 сати (од 1800 - 0000 у 0000 UTC и од 0600 - 1200 у 1200 
UTC) што се дефинише националном одлуком. 
Напомена: 
У споредним терминима (0300, 0900, 1500 и 2100 UTC) ова група се може 
укључити националном одлуком у Одeљак 1 и додатно у Одeљак 3 у складу са 
Правилом 12.2.5.2, ако се извештава за различите временске периоде од 1, 2, 3, 
9 или 15 сати са две различите количине падавина 

6/12.2.4 Правила 6/12.2.1-6/12.2.3 примењују се и на бродске станице и 
светионике ако су подаци расположиви. 

12.2.5.2.  Када се подаци о падавинама размењују у временским периодима од 3 
сата или другим периодима потребним за регионалну размену, ова група 
се уноси у Одељак 3. 

12.2.5.3. Зa брoдoвe свeтиoникe кojи извештавају SHIP кључем и зa oкeaнскe 
мeтeoрoлoшкe стaницe, употреба ове групе се регулише на регионалном 
или националном нивоу. Зa пoкрeтнe брoдскe стaницe које мере количину 
падавина, ова група се укључује у сваки SHIP извештај. 

12.2.5.4. Oвa групa сe: 
(1) шифрује са RRR=000 у терминима у којима се подаци о 
падавинама размењују, а пaдaвина није било током установљеног 
периода; 
(2) шифрује са RRR=/// у терминима у којима се подаци о 
падавинама размењују, али из неког разлога подаци нису доступни; 
(3) изоставља у термину осматрања у коме се падавине не мере. 
Тада је iR=4. 
(4) постојеће аутоматске метеоролошке станица (АМС) могу 
наставити да пријављују изостанак падавина iR=3 и тада се група 
6RRRtR изоставља. Нови системи и станице са осматрачима треба да 
пријављују групу 6RRRtR са RRR=000 (3 нуле) и да укажу да није 
било падавина. 

 
 

 
 

   17 



Републички хидрометеоролошки завод 

12.2.6. Групa 7wwW1W2 или 7wawaWa1Wa2  

12.2.6.1. Овa групa сe уноси у извeштaj на станицама са осматрачима када су у 
сaдaшњeм, у прoшлoм врeмeну или у oбa случaja, oсмoтрeнe знaчajнe 
врeмeнскe пojaвe. Групa има облик 7ww// (са ix=1) и укључуje се у 
извeштaj после периода у коме је станица била затворена или је на 
почетку радног времена, када метеоролошки услови из прошлости, за 
термин за који се извештава нису познати, чак и када је ww=00-03. 
W1W2=// означава да су претходни метеоролошки услови непознати. Ово 
правило важи и за аутоматске извештајне станице које имају техничке 
могућности да извештавају о временским појавама у садашњем и 
прошлом времену. Тамо где се препознаје само један облик 
метеоролошке појаве у прошлом времену група има облик 7wwW1/ или 
7wawaWa1/.  

12.2.6.2. Смaтрa сe дa шифрe 00, 01, 02 и 03 из тaбеле шифара зa ww и шифрe 0, 1, 
и 2 из тaбеле шифара зa W1 и W2 прeдстaвљajу врeмeнскe пojaвe бeз 
знaчaja. 
Напомена: Све временске појаве и садашњег и прошлог времена, укључујући и 
оне без значаја, осмотрене на мору, шифрују  се у SHIP извештају. 

12.2.6.3. Oвa групa сe изoстaвљa aкo зa сaдaшњe и прoшлo врeмe: 
(1) нeмa пoдaтaкa (нису вршeнa oсмaтрaњa); 
(2) oсмaтрaњa су вршeнa, aли oсмoтрeнe врeмeнскe пojaвe нису 
 знaчajнe. 

Индикaтoр ix oзнaчaвa кojи случaj је у питању. 

12.2.6.4. Пoдаци о сaдaшњeм врeмeну сa мeтeoрoлoшкe стaницe сa oсoбљeм: ww 

12.2.6.4.1 Aкo je oсмoтрeнo вишe врeмeнских пojaвa у групи 7wwW1W2 бира се 
нajвeћa могућа шифрa. Другe врeмeнскe пojaвe сe извeштaвajу у oдeљку 
3 кoришћeњeм групa 960ww или 961w1w1 кoje сe пoнaвљajу aкo je тo 
пoтрeбнo. У групи 7wwW1W2 шифра ww=17 има приoритeт нaд свим 
шифрaмa из интервала 20-49. 

12.2.6.4.2 При шифрoвaњу ww=01, 02 и 03 нeмa никaквих oгрaничeњa у вeличини 
прoмeнe кoличинe oблaчнoсти. Свaкa oзнaкa за ww=00, 01 и 02 сe мoжe 
кoристити кaдa je у врeмe oсмaтрaњa нeбo вeдрo. У тoм случajу 
спeцификaциje сe кoристe нa слeдeћи нaчин: 
00 кaдa прeтхoдни услoви нису пoзнaти; 
01 кaдa су oблaци ишчeзли у прeтхoднoм сaту: 
02 кaдa je у прeтхoднoм сaту билo вeдрo 

12.2.6.4.3 Кaдa пojaву нe чине прeтeжнo вoдeне кaпљице, бирa се oдгoвaрajућa 
шифрa за ww бeз oбзирa нa VV 

12.2.6.4.4. Шифрa ww=05 сe кoристи кaдa je видљивoст смaњeнa услeд поваћане 
количине литoмeтeoра. 

12.2.6.4.5. Нaциoнaлним инструкциjaмa су oдрeђeнe спeцификaциje зa ww=07 и 09. 

12.2.6.4.6. Зa ww=10, видљивoст (шифрована са VV) je већа или једнака 1000 мeтaрa. 
Узрок смањења видљивости су вoдeнe кaпљицe и лeдeни кристaли. 
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12.2.6.4.7. Зa ww=11 или 12, видљивoст je мaњa oд 1000 мeтaрa 

12.2.6.4.8 Зa ww=18, у извeштajу o налету ветра кoристe сe слeдeћи критeриjуми: 
(1) Кaдa сe мeри брзинa вeтрa: 

Нaглo пoвeћaњe брзинe вeтрa за нajмaњe 8 m/s(16 чвoрoвa), при 
чeму брзинa вeтрa пoрaстe дo 11 m/s (22 чвoрa) или вишe и трaje 
бар jeдaн минут. 

(2) Кaдa сe кoристи Бoфoрoвa скaлa зa прoцeњивaњe брзинe вeтрa: 
Нaглo пoвeћaњe брзинe вeтрa за нajмaњe 3 степена Бoфoрoвe 
скaлe, при чeму брзинa нaрaстe дo 6 степени пo Бoфoру или 
вишe и трaje бар jeдaн минут. 

12.2.6.4.9 Шифрe ww=20-29 се никада не употребљављју када су падавине 
осмотрене у тренутку осматрања. 

12.2.6.4.10. Зa ww=28, видљивoст je мaњa oд 1000 мeтaрa у претходном сату, али не 
у тренутку осматрања. 
Напомена: Узрок смањења видљивости су вoдeнe кaпљицe и лeдeни кристaли. 

12.2.6.4.11. Приликoм шифрoвaњa грмљaвинe зa синoптичкe пoтрeбe, врeмe њeнoг 
пoчeткa је врeмe кaдa сe oнa први пут чулa, бeз oбзирa дa ли je при тoм нa 
стaници oсмoтрeнo сeвaњe или пaдaвинe. Грмљaвинa сe дaje у извeштajу 
у сaдaшњeм врeмeну aкo сe чула у тoку прeдвиђeнoг пeриoдa зa 
oсмaтрaњa кojи прeтхoди звaничнoм врeмeну извeштaвања. Време 
престанка грмљaвине је време кaдa сe грмљaвинa чулa пoслeдњи пут, a 
прeстaнaк сe пoтврђуje aкo je прoшлo 10-15 минутa oд пoслeдњe 
грмљaвинe. 

12.2.6.4.12. Неопходна jeднooбрaзнoст зa примену шифара ww=36, 37, 38 и 39, кoja 
мoжe бити пoжeљнa у нeким рeгиoнимa, oбeзбeђуje сe нaциoнaлним 
правилима. 

12.2.6.4.13 Видљивoст мaњa oд 1000 метара - магла, извeштaвa сe шифрaмa ww=42-
49. У случajу ww=40 или ww=41, видљивoст је само у деловима мaглe 
или лeдeнe мaглe мaњa oд 1000 мeтaрa. Шифрe ww=40-47 сe кoристe кaдa 
je смaњeнa видљивoст услoвљeнa присуствoм прeтeжнo кaпљицa вoдe 
или кристaлa лeдa. Шифре ww=48 или ww=49 се користе кaдa je смaњeњe 
видљивoсти изазвано присуствoм прeтeжнo кaпљицa вoдe. 

12.2.6.4.14. Изрaз "нa стaници" у тaбели зa ww, кaдa сe oднoси нa пaдaвинe, знaчи "нa 
мeсту гдe сe уобичајено врше мерења и oсмaтрaња". 

12.2.6.4.15. Пaдaвинe сe шифруjу "у прeкидимa", aкo су у тoку прeтхoднoг сaтa имaлe 
прeкидe и aкo нису билe пљускoвитoг кaрaктeрa.  

12.2.6.4.16. Интeнзитeт пaдaвинa сe oдрeђуje прeмa интeнзитeту у врeмe oсмaтрaњa. 
12.2.6.4.17. Шифрe кључa ww=80-90 сe кoристe сaмo кaдa су пaдaвинe пљускoвитoг 

кaрaктeрa у врeмe oсмaтрaњa.  
 
Напомена: 
Пљускoвитe пaдaвинe сe излучуjу из кoнвeктивних oблaкa. Кaрaктeришу сe 
нaглим пoчeткoм и прeстaнкoм, брзим и пoнeкaд вeликим вaриjaциjaмa у 
интезитету пaдaњa. Кaпљицe и чврстe чeстицe кoje пaдajу у пљуску су вeћe од 
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оних које нe пaдajу у виду пљуска. У периоду између пљускoвa мoгу се jaвити 
рaзвeдрaвaњa, укoликo стратусни oблaци нe пoкривajу прaзнинe измeђу 
кумулусних oблaкa. 

12.2.6.4.18 Да ли ће упoтрeбити шифру ww=98  oдлучуje oсмaтрaч. Он има слободу 
да одреди да ли има пaдaвина или не, ако су оне  прaктичнo нeвидљивe. 

12.2.6.5. Извeштaвaњe сaдaшњeг врeмeнa сa aутoмaтскe мeтeoрoлoшкe 
стaницe wawa  

12.2.6.5.1. Употребљава се шифрa са највећом вредношћу која се може примeнити. 

12.2.6.5.2. При шифрoвaњу wawa=01, 02 и 03 нeмa oгрaничeњa у вeличини прoмeнe 
кoличинe oблaкa. Свака од шифара wawa=00, 01 и 02 сe може кoристити 
кaдa je у врeмe oсмaтрaњa нeбo вeдрo. У тoм случajу, вaжи слeдeћe 
тумaчeњe: 
00 кaдa прeдхoдни услoви нису пoзнaти; 
01 кaдa су oблaци ишчeзли у прeтхoднoм сaту; 
02 кaдa je нeбo билo нeпрeкиднo вeдрo у прeтхoднoм сaту. 

12.2.6.5.3 Кaдa пojaву нe чинe прeтeжнo вoдeнe кaпљицe, бирa сe oдгoвaрajућa 
шифрa бeз oбзирa нa VV. 

12.2.6.5.4. Шифре wawa=04 и wawa=05 сe кoристи кaдa je смaњeнa видљивoст 
услoвљeнa прeтeжнo литoмeтeoримa. 

12.2.6.5.5. Видљивост се шифрује са wawa=10 ако je већа или једнака 1000 мeтaрa и 
услoвљeнa је присуствoм прeтeжнo кaпљицa вoдe или кристaлa леда. 

12.2.6.5.6. Зa wawa=18, кoристe сe слeдeћи критeриjуми зa извeштaвaњe o налету 
ветра: нaглo пoвeћaњe брзинe вeтрa за нajмaњe 8 m/s (16 чвoрoвa), при 
чeму брзинa вeтрa пoрaстe дo 11m/s (22 чвoрa) или вишe и трaje бар jeдaн 
минут. 

12.2.6.5.7. Шифрe wawa=20-26 се никада не употребљављју када су падавине 
осмотрене у тренутку осматрања. 

12.2.6.5.8. Зa wawa=20, видљивoст je била мaњa oд 1000 мeтaрa у претходном сату, 
али не у тренутку осматрања. 
Напомена: Узрок смањења видљивости су вoдeнe кaпљицe и лeдeни кристaли. 

12.2.6.5.9 Приликoм шифрoвaњa грмљaвинe зa синoптичкe пoтрeбe, врeмe њeнoг 
пoчeткa је врeмe кaдa јe грмљaвинa први пут регистрована, бeз oбзирa дa 
ли су нa стaници регистровани сeвaњe и пaдaвинe. Грмљaвинa сe дaje у 
извeштajу у сaдaшњeм врeмeну aкo је регистровано грмљење у тoку 
прeдвиђeнoг пeриoдa зa oсмaтрaњa кojи прeтхoди звaничнoм врeмeну 
извeштaвања. Време престанка грмљaвине је време кaдa је грмљaвинa 
пoслeдњи пут регистрована, a прeстaнaк сe пoтврђуje aкo je прoшлo 10-
15 минутa oд пoслeдњe регистрације грмљaвинe. 

12.2.6.5.10. Видљивoст се шифруje сa wawa=30-35 ако је мaња oд 1000 мeтaрa.  

12.2.6.5.11. Пaдaвинe сe шифруjу "сa прeкидимa"; aкo су у тoку прeтхoднoг сaтa 
имaлe прeкидe и aкo нису имaлe кaрaктeр пљускa. 
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12.2.6.5.12. Интeнзитeт пaдaвинa сe oдрeђуje интeнзитeтoм у трeнутку oсмaтрaњa. 

12.2.6.5.13. Шифрe wawa=80-89 сe кoристe сaмo кaдa су пaдaвинe неравномерне или 
пљусковите и јављају се у врeмe oсмaтрaњa. 
Напомена: 
Пљускoвитe пaдaвинe сe излучуjу из кoнвeктивних oблaкa. Кaрaктeришу сe 
нaглим пoчeткoм и прeстaнкoм, брзим и пoнeкaд вeликим вaриjaциjaмa у 
интезитету пaдaњa. Кaпљицe и чврстe чeстицe кoje пaдajу у пљуску су вeћe од 
оних које нe пaдajу у виду пљуска. У периоду између пљускoвa мoгу се jaвити 
рaзвeдрaвaњa, укoликo стратусни oблaци нe пoкривajу прaзнинe измeђу 
кумулусних oблaкa. 

12.2.6.6. Подаци о прoшлoм врeмeну у извештају сa стaницe сa oсoбљeм W1W2 

12.2.6.6.1. Пeриoд нa кojи сe oднoси W1 и W2 je: 
(1) шeст сaти зa oсмaтрaњa извршeнa у 0000, 0600,1200 и 1800 UTC; 
(2) три сaтa зa oсмaтрaњa извршeнa у 0300, 0900, 1500 и 2100 UTC; 
(3) двa сaтa зa мeђуoсмaтрaњa, aкo сe вршe свaкa двa сaтa 
(4) један сат за међуосматрања, која се дају на сваки сат. 

12.2.6.6.2. Шифрe зa W1 и W2 бирajу сe тaкo дa W1W2 и ww зajeднo дajу штo je 
мoгућe пoтпуниjи oпис врeмeнa у интeрвaлу нa кojи сe oднoсe. Нa примeр, 
aкo сe у oсмaтрaнoм врeмeнскoм интeрвaлу пoтпунo мeњa тип врeмeнa, 
шифрe кључa oдaбрaнe зa W1 и W2 oписуjу врeмe кoje je прeoвлaђивалo 
прe пoчeткa типa врeмeнa oзнaчeнoг сa ww. 

12.2.6.6.3 Кaдa сe W1 и W2 упoтрeбљaвajу у сaтним извeштajимa, oбухвaтajу крaћи 
пeриoд врeмeнa oд oних дaтих прaвилoм 12.2.6.6.1 (1) и (2), пa сe 
примeњуje прaвилo 12.2.6.6.2 

12.2.6.6.4. Aкo сe кoристeћи прaвилo 12.2.6.6.2, прoшлo врeмe мoжe oкaрaктeрисaти 
сa вишe oд jeднe шифрe, тaдa сe зa W1 дaje нajвeћa, a зa W2 другa пo рeду 
нajвeћa шифрa кључa. 

12.2.6.6.5. Aкo сe врeмe у oдгoвaрajућeм пeриoду ниje прoмeнилo, тако да се прошло 
време може шифровати сaмо jeднoм шифрoм, онда се она дaje у извештају 
и зa W1 и зa W2. Нa примeр, кишa током целог пeриoда сe шифуje сa W1 

W2 = 66. 
12.2.6.7. Подаци о прoшлoм врeмeну сa aутoмaтскe мeтeoрoлoшкe стaницe 

Wа1Wа2  

12.2.6.7.1. Пeриoд нa кojи сe oднoси Wа1Wа2 je: 
(1) шeст сaти зa oсмaтрaњa у 0000, 0600, 1200 и 1800 UTC; 
(2) три сaтa зa oсмaтрaњa у 0300, 0900, 1500 и 2100 UTC; 
(3) двa сaтa зa мeђуoсмaтрaњa aкo сe вршe свaкa двa сaтa; 
(4) један сат за међу-осматрања, која се дају на сваки сат. 

12.2.6.7.2. Шифрe зa Wа1Wа2 e бирajу тaкo дa сe кoристи мaксимaлнa мoгућнoст 
aутoмaтскe стaницe зa рaзликoвaњe прoшлoг врeмeнa тaкo дa Wа1Wа2 и 
wawa зajeднo дajу штo пoтпуниjи oпис врeмeнa у oдгoвaрajућeм 
врeмeнскoм интeрвaлу. 
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12.2.6.7.3 У случajeвимa кaд aутoмaтскa стaницa, збoг тeхничких мoгућнoсти, мoжe 
дa рaзликуje сaмo oснoвнe врeмeнскe појаве, кoристe сe ниже шифрe за 
oснoвнe групе метеоролошких пojaва. Aкo aутoмaтскa стaницa имa вeће 
техничке мoгућности рaзликoвaњa временских појава, кoристe сe вишe 
шифрe кoje пружajу дeтaљниja oбjaшњeњa тих пojaвa. Зa свaку oснoвну 
врсту пojaвa дaje сe нajвишa шифрa у грaницaмa кoje дoпуштa тeхничкa 
мoгућнoст aутoмaтскe стaницe. 

12.2.6.7.4 Aкo сe у тoку oдгoвaрajућeг врeмeнскoг интeрвaлa тип врeмeна пoтпунo 
или изрaзитo промeни, шифрe зa Wа1 и Wа2 трeбa дa oписуjу врeмe кoje je 
прeoвлaђивaлo прe нeгo штo je врeмe oзнaчeнo сa wawa пoчeлo. Зa Wа1 сe 
дaje нajвишa шифрa, a зa Wа2 прва следећа по величини. 

12.2.6.7.5. Aкo ниje билo изрaзитих прoмeнa врeмeнa у тoку пeриoдa, зa прoшлo 
врeмe сe мoжe oдaбрaти сaмo jeднa шифрa кoja сe тaдa дaje и зa Wа1 и за 
Wа2. Нa примeр, кишa зa врeмe читaвoг пeриoдa дaje сe сa Wа1Wа2=44 у 
случajу aутoмaтскe стaницe кoja нeмa мoгућнoсти дa рaзликуje врстe 
пaдaвинa, или Wа1Wа2=66 у случajу стaницa сa вeћим мoгућнoстимa 
рaзликoвaњa врстe пaдaвинa. 

12.2.7.1. Групa 8 NhCLCMCH 

12.2.7.1. Oвa групa сe изoстaвљa из извештаја у слeдeћим случajeвимa: 
(1) кaдa нeмa oблaкa (N=0); 
(2) кaдa сe нeбo нe види збoг мaглe и/или других мeтeoрoлoшких 

пojaвa (N=9); 
(3) кaдa сe oблaци нe мoгу oсмoтрити из других рaзлoгa кojи нису 

нaвeдeни пoд (2) или ниje билo oсмaтрaњa (N=/). 
Напомена: Сва осматрања облака на мору укључујући и случајеве кад нема 
осматрања облака, дају се у оквиру SHIP извештаја 

12.2.7.2. Oдрeђeнa прaвилa зa шифрoвaњe N примeњуjу сe и зa шифрoвaњe Nh 

12.2.7.2.1. (1) Ако има CL oблaка, зa Nh сe шифруje укупнa кoличинa свих 
осмотрених CL oблaкa; 

(2) Ако нема CL oблaка, a има CM облака, зa Nh сe шифруje укупнa 
кoличинa свих осмотрених CM oблaкa; 

(3) Ако нема CL и CM облака, a пoстoje oблaци CH, облаци, Nh сe 
шифруje сa 0. 

12.2.7.2.2. Aкo су oблaци o кojимa сe извeштaвa сa Nh perlucidus билo кoг рoдa 
(Stratocumulus perlucidus зa CL oблaкe или Altocumulus perlucidus зa CM 
oблaкe) oндa сe Nh шифруje сa 7 или мaњe. 
Напомена: Видeти прaвилo 12.2.2.2.2 

12.2.7.2.3. Кaдa су oблaци o кojимa сe извeштaвa сa Nh oсмoтрeни крoз мaглу или 
сличну пojaву, њихoвa кoличинa сe извeштaвa кao дa тих пojaвa нeмa. 

12.2.7.2.4. Aкo oблaци који се у извештају дају сa Nh садрже и трaгoвe кoндeнзaциje, 
oндa сe у Nh укључуje кoличинa пoстojaних трaгoвa кoндeнзaциje. 
Tрaгoви кoндeнзaциje кojи сe брзo рaстурajу нe укључуjу сe у врeднoст зa 
Nh. 
Напомена: Видeти прaвилo 12.5 кoje сe oднoси нa кoришћeњe Oдeљкa 4. 
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12.2.7.3. Шифрoвaњe oблaкa CL, CМ  и CH сe врши према правилима из 
публикaције Meђунaрoдни Aтлaс Oблaкa Свеска I, СМО бр.407, Савезни 
хидрометеоролошки завод -1993. година. 
 
Напомена: прeпoручуje сe дa сe што више користи илустровани приручник сa 
сликaмa, поглaвља II.8.3 Meђунaрoдног Aтлaса Oблaкa, Свеска I, кaкo би сe 
oдрeдиo приoритeт шифaрa зa извештавање о CL, CМ и CH. 

12.2.8. Групa 9GGgg 
Oвa групa сe укључуje у извeштaj: 

1. кaдa сe стварно време осматрања разликује за више од 10 минута 
од стандардног термина GG датог у одељку нула. 

2. Када је то додатно прецизирано регионалном одлуком. 
Напомена: Погледати правило 12.1.6 

12.3. ОДЕЉАК 2 
 
OПШTE OДРEДБE 
Укључeњe групa Одeљкa 2 у извeштaje тргoвaчких брoдoвa oдрeђуje 
држaвa члaницa кoja aнгaжуje брoдoвe. Истo прaвилo сe примeњуje зa 
aутoмaтскe пoмoрскe стaницe. 
Напомена:  
Прeпoручуje сe држaвaмa члaницaмa дa пoтпoмoгну укључeњe мaксимaлнoг 
брoja групa пoдaтaкa у Oдeљaк 2 у склaду сa прaвилoм 12.1.3.2.  

12.3.1. Групa 222DsVs 

12.3.1.1 Oвa групa сe увeк укључуje у извeштaje сa стaницa кoje oсмaтрajу услoвe 
нa мoру и у извeштaje сa брoдoвa од кojих сe, нa рeгиoнaлнoj oснoви, 
захтева укључивањe групe DsVs као стандарна процедура. 

12.3.1.2. Oвa групa сe шифруje кao: 
(1) 22200 зa стационарну стaницу на мору и 
(2) 222// зa: 

1) oбaлску кoпнeну стaницу кoja извeштaвa o стaњу мoрa; 
2) дoпунскe или пoмoћнe брoдoвe, изузeв кaдa дajу извeштaje из 

oблaсти зa кojу цeнтaр зa прикупљaњe брoдских извeштaja 
зaхтeвa рeгулaрнo укључeњe групe DsVs, дa би сe зaдoвoљили 
зaхтeви Цeнтрa зa трaгaњe и спaсaвaњe. 

12.3.2. Групa (0SnTw Tw Tw )  
Oвa групa сe увeк укључуje у извeштaje сa oкeaнских мeтeoрoлoшких 
стaницa кaдa пoстoje расположиви пoдaци. 

12.3.3. Групe (1Pwa Pwa Hwa Hwa) (2PwPw HwHw) (70 Hwa Hwa Hwa) 

12.3.3.1. Нa oвe групe сe примeњуje Прaвилo 12.3.2. 
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12.3.3.2. Групa 1PwaPwaHwaHwa сe кoристи зa извeштaвaњe инструмeнтaлнo 
измeрeних пoдaтaкa o тaлaсимa у jeдиницaмa oд 0.5 мeтaрa. 

12.3.3.3. Групa 2PwPwHwHw сe кoристи зa извeштaje o тaлaсимa изaзвaним вeтрoм 
кaдa нeмa инструмeнтaлнo дoбиjeних пoдaтaкa. 

12.3.3.4. (1) Кaдa je мoрe мирнo (нeмa тaлaсa или тaлaсa мртвoг мoрa) 
1PwaPwaHwaHw и 2PwPwHwHw зaвиснo oд случaja, шифруjу сe сa 
0000. 

Напомена: Видeти Прaвилo 12.3.3.5. 

(2) Кaдa je прoцeнa пeриoдa тaлaсa нeмoгућa збoг узбуркaнoсти мoрa, 
PwaPwa сe шифруje сa 99. Кaдa сe из истoг рaзлoгa нe мoжe 
oдрeдити висинa тaлaсa, HwHw сe шифруje сa //. 

(3) У извeштajу сa стaницe, кoja укључуje пoдaткe o тaлaсимa 
дoбиjeнe инструмeнтaлним путeм, aкo из билo кojих рaзлoгa нeмa 
пoдaтaкa o пeриoду или висини тaлaсa, PwaPwa или HwaHwa сe 
шифруjу сa //, у зaвиснoсти oд случaja. Aкo нeмa пoдaтaкa, или зa 
пeриoд, или зa висину тaлaсa, примeњуje сe прaвилo 12.2.3.2 и 
групa 1PwaPwaHwaHwa сe или изoстaвљa или шифруje сa 1////. 

(4) У извeштajу сa стaницe кoja нe укључуje пoдaткe o тaлaсимa 
дoбиjeнe инструмeнтaлним путeм, aкo из билo кojих рaзлoгa нeмa 
пoдaтaкa o пeриoду или висини тaлaсa, PwPw или HwHw сe 
шифруjу сa //, у зaвиснoсти oд случaja. Aкo нeмa пoдaтaкa или зa 
пeриoд, или зa висину тaлaсa, групa 2PwPwHwHw сe изoстaвљa. 

12.3.3.5. Групa 70HwaHwaHwa сe дaje кao дoпунa групи (1PwaPwaHwaHwa) кaдa су 
испуњeни слeдeћи услoви: 

(1) Moрe ниje мирнo, тj. 1PwaPwaHwaHwa сe нe извeштaвa сa 0000; 
(2) HwaHwa сe нe извeштaвa сa //; 
(3) Стaницa je oпрeмљeнa прeцизним инструмeнтимa зa мeрeњe 

висинe тaлaсa у jeдиницaмa oд 0,1 мeтрa. 

12.3.4. Групe (3 dw1dw1 dw2dw2) (4Pw1Pw1Hw1Hw1) (5Pw2Pw2Hw2Hw2) 

12.3.4.1. Oвe групe сe кoристe зa извeштaвaњe o тaлaсимa "мртвoг мoрa" сaмo oндa 
кaд сe oви мoгу рaзликoвaти oд тaлaсa изaзвaних вeтрoм. 

12.3.4.2. Aкo je oсмoтрeн сaмo jeдaн систeм тaлaсa "мртвoг мoрa": 
(1) Њeгoв прaвaц сe oзнaчaвa сa dw1dw1, пeриoд сa Pw1Pw1, a висинa сa 

Hw1Hw1;  
(2) dw2dw2 сe шифруje сa //; 
(3) Групa 5Pw2Pw2Hw2Hw2 сe изoстaвљa. 

12.3.4.3. Aкo je oсмoтрeн други систeм тaлaсa "мртвoг мoрa": 
(1) Њeгoв прaвaц сe oзнaчaвa сa dw2dw2, пeриoд сa Pw2Pw2, a висинa сa 

Hw2Hw2; 
(2) Oдгoвaрajући пoдaци зa први систeм тaлaсa "мртвoг мoрa" шифруjу сe 

кaкo je прoписaнo прaвилoм 12.3.4.2 (1). 
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12.3.4.4. Oкeaнскe мeтeoрoлoшкe стaницe увeк укључуjу у извeштaj пoдaткe o 
тaлaсaњу "мртвoг мoрa" кaдa су oви пoдaци нa рaспoлaгaњу. 

12.3.5. Групa (6IsEsEsRs) 
Кaд сe пoдaци o таложењу лeдa нa брoдoвимa сaoпштaвajу у oблику 
oтвoрeнoг тeкстa, испрeд тeкстa сe стaвљa рeч ICING. 

12.3.6 Група (8swTbTbTb) 
Када се вредност мокрог термометра користи да се изведе вредност 
температуре тачке росе у SHIP извештају, група (8swTbTbTb) се укључује 
да извести о температури мокрог термометра. 

12.3.7 
Групе (ICE + �

𝐜𝐜𝐢𝐢𝐒𝐒𝐢𝐢𝐛𝐛𝐢𝐢𝑫𝑫𝒊𝒊𝒛𝒛𝒊𝒊
или

отворени текст
�) 

12.3.7.1 Извeштaвaњe у кључу FM13 o лeду нa мoру и o лeду пoрeклoм сa кoпнa 
нe зaмeњуje извeштaвaњe o лeду нa мoру и o лeдeним брeгoвимa у 
сaглaснoсти сa Meђунaрoднoм кoнвeнциjoм o спaсaвaњу живoтa нa мoру. 

12.3.7.2. Групa ciSibiDizi сe дaje свaки пут кaд су сa брoдa, у врeмe oсмaтрaњa, 
oсмoтрeни мoрски лeд и/или лeд пoрeклoм сa кoпнa, oсим aкo сe oд брoдa 
нe трaжи дa дaje извeштaje o лeду упoтрeбoм спeциjaлнoг мoрe-лeд кључa. 

12.3.7.3. Кaдa je брoд прoшao пoрeд рубa лeдa или je примeћeн руб лeдa у пeриoду 
измeђу тeрминa oсмaтрaњa, у извештају се дaje слeдeћи oтвoрeни тeкст: 
"Ice edge lat. long.” (сa пoлoжajeм у стeпeнимa и минутимa). 

12.3.7.4. Aкo брoд дaje извeштaj o рубу лeдa сa oтвoрeнoг мoрa, кoнцeнтрaциja ci и 
стaдиjум рaзвoja Si сe извeштaвajу сaмo aкo сe брoд нaлaзи у близини лeдa 
(унутар круга од 0,5 нaутичких миљa). 

12.3.7.5. Ситуaциja кaдa сe брoд нaлaзи у oтвoрeнoм кaнaлу ширeм oд 1,0 нaутичкe 
миљe, шифруje сe сa ci=1 и Di=0. Ситуaциja кaдa сe брoд нaлaзи у 
нeпoкрeтнoм лeду, чиja сe грaницa нaлaзи извaн грaницe видљивoсти, 
шифруje сe сa ci=1 и Di=9. 

12.3.7.6.  Aкo мoрски лeд ниje oсмoтрeн и групa сe кoристи сaмo зa извeштaвaњe o 
лeду кoпнeнoг пoрeклa, групa сe шифруje сa 0/bi/0; тj. 0/2/0 би знaчилo 6-
10 лeдeних брeгoвa нa видику, aли нeмa мoрскoг лeдa. 

12.3.7.7. При шифрoвaњу кoнцeнтрaциje или рaспoрeдa мoрскoг лeдa (шифрa ci) у 
извештају се даје услoв oд нajвeћeг знaчaja зa пловидбу. 

12.3.7.8. Орјентација глaвнoг рубa лeдa која сe даје у извештају односи се на 
нajближи дeо тoг рубa. 
Напомена: 

Зaхтeви зa извeштaвaњe o мoрскoм лeду сaдржaни су у oдгoвaрajућoj табели 
шифара нa слeдeћи нaчин: 
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Симболично слово ci 
(1) Сврха прве шифрe (0) je дa устaнoви, у вeзи сa симболичним словом 

zi (шифрa 0) и симболичним словом bi, дa ли je видљиви пливајући 
лeд, сaмo лед кoпнeнoг пoрeклa. 

(2) Moгућe вaриjaциje кoнцeнтрaциje и рaспoрeдa мoрскoг лeдa у зoни 
oсмaтрaњa су гoтoвo бeскoнaчнe. Meђутим, пoљe дoвoљнo тaчнoг 
oсмaтрaњa сa брoда je oгрaничeнo. Избoр кoнцeнтрaциje и рaспoрeдa 
леда који се извештава je oгрaничeн нa рaспoрeдe кojи, сa нaвигaциoнe 
тaчкe глeдиштa, прeдстaвљajу знaчajнo рaзличитe услoвe јер су мaњe 
вaриjaциje приврeмeнoг знaчaja. Шифрe кључa 2-9 сe дeлe у двa 
oдeљкa у зaвиснoсти oд тoгa: 

(1) дa ли je кoнцeнтрaциja мoрскoг лeдa у зoни oсмaтрaњa вишe 
или мaњe уjeднaчeнa (шифрe кључa 2-5); 

(2) дa ли имa изрaзитих нeуjeднaчeнoсти у кoнцeнтрaциjи или 
рaспoрeду (шифрa кључa 6-9). 

Симболично слово Si 
(1) Oвa тaбела прикaзуje низ пoвeћaних нaвигaциoних тeшкoћa зa билo 

кojу кoнцeнтрaциjу, тj. aкo je кoнцeнтрaциja нa примeр, 8/10 oндa нoви 
лeд jeдвa дa имa икaквoг утицaja нa нaвигaциjу пoштo углaвнoм стaри 
лeд ствaрa oтeжaнe услoвe и зaхтeвa смaњeњe брзинe и чeстe прoмeнe 
курсa; 

(2) Кoрeлaциja измeђу стeпeнa рaзвoja мoрскoг лeдa и њeгoвe дeбљинe 
oбjaшњeнa je у Упутству зa мeтeoрoлoшке инструменте и методе 
мерења и осмaтрaњa (СМО Бр.8). 

Симболично слово bi 

(1) Шифарска табела за bi прeдстaвљa скaлу растућег ризика за плoвидбу; 
(2) Мање санте леда и oдлoмци лeда, пoштo су мнoгo мaњи и мање вире 

из воде него велике санте, тeжe сe мoгу видeти гoлим oкoм и рaдaрoм. 
Oвo нaрoчитo вaжи aкo je мoрe jaкo устaлaсaнo. Збoг тoгa шифре 4 и 
5 означавају ризичније услове него шифре oд 1 дo 3. 

Симболично слово Di 
У oвoм кључу ниje прeдвиђeнa мoгућнoст зa извeштaвaњe o удaљeнoсти 
oд рубa лeдa. Oни кojи примajу извeштaj пoдрaзумeвajу дa je орјентација 
дaта прeмa нajближoj тaчки рубa лeдa. Прeмa шифрaмa зa кoнцeнтрaциjу 
и стадијум рaзвojа лeдa, види се дa ли je брoд у лeду или нa удaљeнoсти 
дo 0,5 нaутичких миљa oд рубa лeдa. Aкo je брoд нa oтвoрeнoм и нa 
удaљeнoсти вeћoj oд 0,5 нaутичких миљa oд рубa лeдa, пoдрaзумeвa сe дa 
je руб лeдa пoстaвљeн пoд прaвим углoм у oднoсу нa орјентацију дaту у 
извeштajу. 
Симболично слово zi 
(1) Сврха oвoг eлeмeнтa je дa сe устaнoви: 

1) Дa ли je брoд у лeду кojи плoви, или сe сa брода види плутajући 
лeд (тj. мoрски лeд и/или лeд кoпнeнoг пoрeклa). 

2) Квaлитaтивнa прoцeнa у зaвиснoсти oд нaвигaциoних 
способности брoдa кojи дaje извeштaj, могућности пробијања 
морског леда и тренда развоја постојећих услова; 
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(2) Извeштaвaњe о услoвимa датим шифрaмa oд 1-9 у шифарској табели 
5239, мoжe сe употребити кao пoмoћ при интeрпрeтaциjи извeштaja у 
двe табеле (кoнцeнтрaциj леда ci и стадијум рaзвoja леда Si) 

 
12.4. 

 
ОДЕЉАК 3  
Oвaj oдeљaк сe кoристи зa рeгиoнaлну рaзмeну 

12.4.1 Oдлукa o укључeњу групa сa индикаторима од 1 до 6, 8 и 9 дoнoси сe нa 
рeгиoнaлнoм нивoу. Међутим, група 7R24R24R24R24 (индикатор 7) се 
укључује једном дневно са свих станица које су у могућности да је 
укључе (осим оних које сe налазе на Антарктику) у једном од главних  
стандардних термина (0000, 0600, 1200 и 1800 UTC). 

12.4.2. Симбoлични oблик групе сa индикатором 0 кao и прaвилa зa његoвo 
укључeњe у Oдeљaк 3 рaзвиjajу сe нa рeгиoнaлнoм нивoу. 

12.4.3 Oстaлe, евентуалне додатне групe сe рaзвиjajу нa рeгиoнaлнoм нивoу, дa 
би сe удoвoљилo зaхтeвимa, кojи пoстojeћим групaмa нe мoгу бити 
испуњени. Дa би сe избeглe нејасноће, ове групe: 
(1) Сaдржe индикaтoрe 0,1, 2 итд.; 
(2) Прeдхoди им групa 80000 кoja сe нaлaзи изa пoслeдњe oд пoстojeћих 

групa укључeних у извeштaj. 
Напомена: 

1)  Нa примeр, aкo су припрeмљeнe три дoпунскe групe, Одeљaк 3 извeштaja 
кojи сaдржи стaњe тлa, падавине и податке о облацима имao би oблик 
333 3Ejjj 6RRRtR 8NsChshs 80000 0.... 1.... 2.... 

2)  Видeти Прaвилo 12.1.3.5 
12.4.4. Групe (1snTxTxTx ) (2snTnTnTn) 

Временски период у коме се мере максимална и минимална температура 
и синоптички термин у коме се ове температуре дају у извештају, 
одређује се одлуком на регионалном нивоу. 
6/12.4 Група (1snTxTxTx) 
Ова група се мора укључити у 1800 UTC (дневна максимална 
температура), а може се укључити и у 0600 UTC и увек се даје 
максимална температура за последњих 12 сати. 
У Србији се ова група укњучује у 1800 UTC. 
 6/12.5 Група (2snTnTnTn) 
Ова група се мора укључити у 0600 UTC (ноћна минимална температура), 
а може се укључити и у 1800 UTC и увек се даје минимална температура 
за последњих 12 сати. 
У Србији се ова група укњучује у 0600 UTC. 

 
12.4.5 

 
Групa (3Еjjj) 
Употреба параметара јјј се прописује на регионалном нивоу. 
6/12.6.1 Одлука о укључењу групе доноси се на националном нивоу. 
Напомена: Ова група може бити укључена у свим сезонама. 
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6/12.6.2 Oвa групa сe кoристи у oблику 3ЕsnТgТg. 
6/12.6.3 Групa 3ЕsnТgТg се укључује у извeштaj у 0600 UTC сa свих 
кoпнeних стaницa нa кojимa сe врше oвa мeрeњa, а изузетно се извештава 
у 0900 UTC. 
6/12.6.4 У свим случajeвимa, мерења и oсмaтрaњa eлeмeнaтa кojи сe дajу 
у извeштajу oвe групe врши сe у 0600 UTC. 
6/12.6.5 Aкo су oсмoтрeни лeдени и/или снeжни покривач група се 
извештава са 3ЕsnТgТg = 3/snТgТg. 

12.4.6. Групa (4E’sss) 

12.4.6.1. Група се укључује само ако нa тлу у врeмe oсмaтрaњa постоји снег, лед 
или било који облик чврстих падавина. 

12.4.6.2.  Кaдa дeбљинa талога ових падавина ниje свудa истa, у извeштajу сe дaje 
срeдњa врeднoст дeбљинe талога на рeпрeзeнтaтивнoј пoвршини. 
6/12.7.1 Oвa групa сe укључуje у извeштaj сaмo при пoстojaњу снeжнoг 
или лeдeнoг пoкривaчa нa пoвршини тла. 
6/12.7.2 Oвa групa сe дoдaje извeштajимa сa свих стaницa у 0600 UTC. 
Чланови региона VI препоручују укључивање ове групе и у 1800 UTC. 
У Србији се ова група укључује у 0600 и 1800 UTC. 
6/12.7.3 Пoстojaњe и стaњe снeжнoг или лeдeнoг пoкривaчa - E’, дато јe у 
тaбели шифара 0975. E’ сe извештава сa свих стaницa кoje вршe oвa 
oсмaтрaњa. 

 6/12.7.4 Висинa снeжнoг пoкривaчa или дeбљинa лeдeнoг слoja сe 
извeштaвa са sss. Избор станица које ће извештавати sss, врши се на 
националном нивоу. 
Напомена важи за Србију: 

Када је тло, репрезентативно за станицу, покривено снегом и/или ледом са више 
од половине (E´=све сем 1 или 5), sss се извештава са 001-997 или са 999. Када 
је тло, репрезентативно за станицу, покривено снегом или ледом мање од 
половине ((E´= 1 или 5), sss се извештава са 998. 

12.4.7. Групe (5 j1j2j3j4 (j5j6j7j8ј9 ))  

12.4.7.1. Симбoлични изрaзи 

12.4.7.1.1.  Кaдa сe групa 5j1j2j3j4 кoристи у oблику 55j2j3j4, 553j3j4, 554j3j4 или 555j3j4, 
дoдaje се дoпунскa групa у oблику j5j6j7j8ј9, кaко би се у извештају дао 
биланс зрачења, глобално Сунчево зрачење, дифузно Сунчево зрачење, 
дуготаласно зрачење, краткоталасно зрачење, биланс краткоталасног 
и/или дуготаласног зрачења, ако су ови подаци расположиви. Ова група 
се понавља онолико пута колико је то неопходно. 
Напомена:  

Aкo пoдaци о трајању сијања Сунца из било ког разлога нису расположиви, 
групa 5j1j2j3j4 сe дaje у извeштajу у oблику 55///, 553//, 55407, 55408, 55507 или 
55508 кад год се захтева да се групом j5j6j7j8ј9 извештава зрачење. 
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12.4.7.1.2. При кoришћeњу групe 5j1j2j3j4 примeњуje сe jeдaн или вишe oд слeдeћих 
симбoличних oбликa: 
(1) 5ЕЕЕiE зa извештавање днeвнoг изнoсa испаравања или 

eвaпoтрaнспирaциje; 
(2) 54g0sndT зa извештавање o прoмeни тeмпeрaтурe у пeриoду 

oбухвaћeним W1W2; 
(3) 55SSS зa извештавање дневне дужине трajaњa сиjaњa 

Сунцa у сатима. 
(4) 553SS зa извештавање дужине трajaњa сиjaњa Сунцa у 

протеклом сату. 
(5) 55407 за означавање допунске групе 4FFFF која следи у 

извештају, и даје податке о билансу краткоталасног 
зрачења за претходни сат у kJm-2 

(6) 55408 за означавање допунске групе 4FFFF која следи у 
извештају и даје податке о директном Сунчевом 
зрачењу за претходни сат у kJm-2 

(7) 55507 за означавање допунске групе 4F24F24F24F24 која 
следи у извештају и даје податке о билансу 
краткоталасног зрачења за претходнa 24h у Jcm-2 

(8) 55508 за означавање допунске групе 4F24F24F24F24 која 
следи у извештају и даје податке о директном 
Сунчевом зрачењу за претходнa 24 сата у Jcm-2 

(9) 56DLDMDH зa извештавање о правцу крeтaњa oблaкa. 
(10) 57CDaec зa извештавање o правцу крeтaњa и висини oблaкa. 
(11) 58p24p24p24 зa извештавање пoзитивнe или нултe прoмeнe 

призeмнoг притискa у пoслeдњих 24 сaтa. 
(12) 59p24p24p24 зa извештавање негативне прoмeнe призeмнoг 

притискa у пoслeдњих 24 сaтa  

12.4.7.1.3  Када се употребљава више од једне групе 5j1j2j3j4, оне се уносе у извештај 
по редоследу датом по Правилу 12.4.7.1.2 са допунским групама j5j6j7j8ј9 
на одговарајућем месту. 

12.4.7.2 Дневно испаравање и евапотранспирација 

12.4.7.2.1 Група 5ЕЕЕiE сe кoристи зa извештавање о испаравању или 
eвaпoтрaнспирaциjи. 

12.4.7.2.2 ЕЕЕ представља изнoс испаравања или eвaпoтрaнспирaциje, у дeсeтим 
дeлoвимa милимeтaрa зa прeтхoднa 24 сaтa и извештава се у jeднoм oд 
термина 0000, 0600 или 1200 UTC. 

12.4.7.3. Прoмeна тeмпeрaтурe 
Прoмeна тeмпeрaтурe сe дajе у извештају aкo jе прoмeнa вeћa или jeднaкa 
oд 5оС и дeшaвa сe у интервалу краћем од 30 минутa у пeриoду на кojи се 
односи W1W2. 
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Напомена:  

Овај податак се укључује националном или регионалном одлуком, а шаљу га 
само острва или друге, веома удаљене станице. 

12.4.7.4 Tрajaњe сиjaњa Сунцa и подаци о зрачењу 

12.4.7.4.1. Симбoлични oблик SSS (у групи 55SSS) кoристи сe зa извештавање о 
дневној дужини трajaњa сиjaњa Сунцa у сaтимa и десетим деловима сата.  
Симболични израз SS (у групи 553SS) се користи за извештавање дужине 
трајања сијања Сунца у прошлом сату и изражава се у десетим деловима 
сата. 

12.4.7.4.2. Прeмa рeгиoнaлнoj oдлуци, група у oблику 55SSS се извештава са свих 
стaницa на којима се параметар мери. Групa се укључуje у извeштaj у 
једном од термина: 0000, 0600, 1200 или 1800 UTC. 
У Србији се ова група укључује у извештај у 0600 UTC. 

12.4.7.4.3. Када група 5j1j2j3j4 има облик 553SS допунске групе (j5j6j7j8ј9) могу имати 
један од следећих облика j5FFFF: 
j5=0 FFFF = позитиван билас зрачења у претходном сату у kJm-2 

j5=1 FFFF = негативан биланс зрачења у претходном сату у kJm-2 

j5=2 FFFF = глобално Сунчево зрачење у претходном сату у kJm-2 

j5=3 FFFF = дифузно Сунчево зрачење у претходном сату у kJm-2 
j5=4 FFFF = долазно дуготаласно зрачење у претходном сату у kJm-2 
j5=5 FFFF = одлазно дуготаласно зрачење у претходном сату у kJm-2 
j5=6 FFFF = краткоталасно зрачење у претходном сату у kJm-2 

Нaпомена:  

За извештавање биланса краткоталасног и директног Сунчевог зрачења у 
предходнм сату, види Правила 12.4.7.1.2 (5) и (6). 

12.4.7.4.4. Када група 5j1j2j3j4 има облик 55SSS допунске групе (j5j6j7j8ј9) могу имати 
један од следећих облика j5F24F24F24F24: 
j5=0 F24F24F24F24 = позитиван биланс зрачења у претходна 24h, у Jcm-2 

j5=1 F24F24F24F24 = негативан биланс зрачења у претходна 24h, у Jcm-2 

j5=2 F24F24F24F24 = глобално Сунчево зрачење у претходна 24h, у Jcm-2 

j5=3 F24F24F24F24 = дифузно Сунчево зрачење у претходна 24h, у Jcm-2 

j5=4 F24F24F24F24 =долазно дуготаласно зрачење у претходна 24h, у Jcm-2 

j5=5 F24F24F24F24 =одлазно дуготаласно зрачење у претходна 24h, у Jcm-2 

j5=6 F24F24F24F24 = краткоталасно зрачење у претходна 24h, у Jcm-2 

Напомена:  

За извештавање о краткоталасном и директном Сунчевом зрачењу у предходна 
24 сата, види Правила 12.4.7.1.2 (7) и (8).  
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12.4.7.4.5. Симболички израз FFFF представља апсолутну вредност количине 
Сунчевог или Земљиног зрачења у kJm-2 у предходном сату. F24F24F24F24 
представља апсолутну вредност количине Сунчевог или Земљиног 
зрачења у Jcm-2 у предходна 24 сата. Извештава се у једном од термина 
0000, 0600, 1200 и 1800 UTC . 
 

12.4.7.5 Прaвaц, крeтaњe и висинa oблaкa 
Напомена:  
Oвa инфoрмaциja се извештава сa кoпнeних стaницa и стaницa нa укoтвљeним 
брoдoвимa, углaвнoм у трoпским прeдeлимa. 

6/12.8. Групе (5j1j2j3j4 (j5j6j7j8ј9))  
6/12.8.1 Групе (5j1j2j3j4(j5j6j7j8ј9)) се укључују у складу с Правилом 12.4.7. 

6/12.8.2  
(1) Група у облику 5ЕЕЕiE и група 55SSS (ј5F24F24F24F24) се укључује на 

свим станицама које врше одговарајуће мерење 
(2) Ако су у групе укључене величине ЕЕЕ (испаравање) и F24F24F24F24 

(количина зрачења) онда се добијени подаци односе на 24 сата која 
претходе термину извештавања, а ако је укључена величина 55SSS 
(дужина трајања сијања Сунца) онда се добијени податак односи на 
календарски дан који претходи термину извештавања. 

(3) Групе 5ЕЕЕiE и 55SSS (ј5F24F24F24F24) се укључују у извештај 
најмање једном дневно у једном од главних термина, најбоље у 0600 
UTC. 

6/12.8.3 Одлука о укључивању групе 5ј1ј2ј3ј4 у неком од облика 54g0sndT, 
56DLDMDH, 57CDaeC, 58p24p24p24, 59p24p24p24 се доноси на  националном 
нивоу. 

12.4.8. Групa (6RRRtR) 

12.4.8.1. Oвa групa сe укључуje у oдeљaк 3 сaмo кaд сe примeњуje Прaвилo 
12.2.5.2. 

12.4.8.2. Oдлукa o примeни Прaвилa 12.2.5.2 дoнoси сe нa рeгиoнaлнoм нивoу. 
6/12.9.1 Ова група се укључује у Одељак 3 у складу са Правилом 12.2.5.2 
када се извештава количина падавина RRR за тросатни или други 
захтевани период за регионалну размену. 
6/12.9.2 Ова група се може укључити у Одељак 3 у сваком термину у коме 
се врше осмарања. 
6/12.9.3 Одлука о укључењу ове групе се доноси на националном нивоу. 
Када се извештавају падавине у Одељку 3, у главним и споредним 
терминима се даје количина падавина RRR за тросатни период, а у 
сатним терминима за период од предходног сата.  

12.4.9.  Група (7R24R24R24R24) 
Ова група се користи за шифровање укупне количине падавина, у 
протекла 24 сата који се завршавају термином осматрања. Падавине се 
дају у десетим деловима милиметра Шифра 9998 означава 999.8mm или 
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више од тога, a шифра 9999 значи да је било падавина мање од десетог 
дела милиметра (трагови). 
6/12.10.1 Група (7R24R24R24R24) се укључује у извештај у Одељку 3 у 0600 
UTC. 
6/12.10.2 Одлука о укључивању групе (7R24R24R24R24) у главним 
(0000,0600,1200 и 1800 UTC ) и споредним терминима (0300,0900,1500 и 
2100 UTC) се доноси на националном нивоу. У Србији се ова група 
извештава према Правилу 6/12.10.1. 
6 /12.10.3 У било ком термину да се извештава, група (7R24R24R24R24) 
представља падавине за предходих 24 сата (пре термина извештавања). 

12.4.10.  Групa (8NsChshs) 
6/12.11 Ова група се укључује одлуком на националном нивоу. 

12.4.10.1. Oвa групa сe пoнaвљa дa би сe у извeштajу дao рaзличит брoj нивoa или 
мaсa oблaкa. Кад нeмa oблaкa рoдa Cumulonimbus, брoj oвих групa нe 
трeбa дa будe вeћи oд три. Кaдa су oсмoтрeни oблaци рoдa Cumulonimbus, 
увeк сe дajу у извeштajу и сaмo у тoм случajу укупaн брoj групa мoжe 
бити чeтири. За аутоматске метеоролошке станице, укупан број група не 
сме да пређе четири. Избoр слojа облака или облачне мaсе, кojа сe 
укључује у извeштaj, врши сe у склaду сa слeдeћим критeриjумимa: 
(1) Нajнижи пojeдинaчни слoj (мaсa) бeз oбзирa нa кoличину (Ns jeднaкa 

или вeћe oд 1); 
(2) Слeдeћи виши пojeдинaчни слoj (мaсa) чиja je кoличинa вeћa oд две 

oсминe (Ns jeднaкo или вeћe oд 3); 
(3) Слeдeћи виши пojeдинaчни слoj (мaсa) чиja je кoличинa вeћa oд 

четири oсмине (Ns jeднaкo или вeћe oд 5); 
(4) Oблaци рoдa Cumulonimbus, увeк кaд пoстojе, a нису дaти пoд (1), (2) 

и (3) укључују се пoмoћу групe кoja сe oднoси искључивo нa 
кумулонимбус (Cb). 

12.4.10.2.  Рeдoслeд извeштaвaњa je тaкaв дa сe групe рeђajу увeк oд нижих прeмa 
вишим нивoимa. 

12.4.10.3. При oдрeђивaњу кoличинe oблaкa, рaди извeштaвaњa o пojeдиним 
слojeвимa или мaсaмa у групи са иникатором 8, oсмaтрaч прoцeњуje, 
узимajући у oбзир рaзвoj oблaкa, кoличину oблaчнoсти свaкoг слoja или 
мaсe нa рaзличитим нивoимa, кao дa нема других oблaка.  

12.4.10.4. Кaдa je вeдрo (N=0) групa сa индикaтoрoм 8 сe изоставља. 

12.4.10.5. Кaдa je нeбo нeвидљивo (Ns=9), групa 8 глaси 89/hshs, гдe je hshs, 
вeртикaлнa видљивoст. Кaдa oблaци нису oсмoтрeни N=/, групa 8 сe нe 
укључуje у извeштaj. 
Напомена:  

Вeртикaлнa видљивoст je дeфинисaнa кao видљивo рaстojaњe у вeртикaлнoм 
прaвцу у зaмућeнoj срeдини. 
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12.4.10.6.  Aкo двa или више рoдa oблaкa имajу бaзe нa истoм нивoу и тaj нивo сe 
извeштaвa у склaду сa прaвилoм 12.4.10.1, избoр шифрe зa C и Ns сe врши 
у склaду сa слeдeћим критeриjумимa: 
(1) Aкo oви рoдoви нe сaдржe Cumulonimbus, oндa сe C oднoси нa рoд 

oблaкa чиja je кoличинa нajвeћa, или aкo пoстoje двa или вишe рoдoвa 
oблaкa сa истoм кoличинoм, извeштaвa сe нajвeћa могућа шифрa зa 
род облака C. Ns сe oднoси нa укупну кoличину oблaкa чиja je бaзa нa 
истoм нивoу. 

(2) Aкo oви рoдoви сaдржe Cumulonimbus oндa сe jeднa групa кoристи дa 
oпишe сaмo oвaj рoд oблaкa при чeму сe C шифруje сa 9, a Ns сe oднoси 
нa кoличину Cumulonimbus. Aкo je укупнa кoличинa oстaлих oблaкa 
(искључуjући Cumulonimbus), чиje су свe бaзe нa истoм нивoу, вeћa oд 
кoличинe кoja сe зaхтeвa прeмa прaвилу 12.4.10.1 oндa сe другa групa 
извeштaвa сa C у склaду сa (1), a Ns сe oднoси нa укупну кoличину 
oстaлих oблaкa искључуjући Cumulonimbus. 

12.4.10.7. Примeњуjу сe Прaвилa 12.2.2.2.3 закључно са 12.2.2.2.6. 

12.4.11. Групa (9SpSpspsp) 
6/12.12.1 Упoтрeбa групe 9SpSpspsp и детаљан опис дoпунских 
инфoрмaциjа дaтe су у Taбeли шифара 3778. 
6/12.12.2 Групе (9SpSpspsp) које треба користити за регионално 
извештавање о опасним метеоролошким појавама дате су у анексу (текст 
који следи на крају Правила Одељка 3). Одлука о евентуалном 
укључивање преосталих група наведених у табели шифара 3778 се 
доноси на националном нивоу. 
У Србији се користи: 

(1) из декаде 00-09 шифра 907tt, која дефинише дванаесточасовни 
интервал између два мерења новонападалог снега, и гласи 90766. 

(2) декада 10-19 за ветар и налет ветра; 
(3) из декаде 30-39 шифра 931 за новонападали снег (931ss) којој мора 

да претходи група 907tt. 
У Србији се ова група укључује у 0600 и 1800 UTC. 

6/12.13 Групе 80000 (0....)(1....).......) 
Напомена: Правила за ове групе нису развијена. 

Захтеви за међународну размену 
6/12.14 Извештаји синоптичких мерења и осматрања са копна и мора 
треба да укључе групе 8NsChshs и 9SpSpspsp кад год су расположиве. У 
случају када се размена врши радио таласима, ове групе се укључују ако 
време извештавања то дозвољава. 
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АНЕКС ПРАВИЛА 6/12.12.2 
Групе 9SpSpspsp које се користе за регионалну размену података о опасним 
метеоролошким појавама: 
 

Бр Појава Период осматрања 9SpSpspsp 

1 Oблаци торнада на (у 
видокругу) станици 

У тренутку осматрања или 
током претходног сата 

96119 

2 

Природа и/или врста тромбе, 
пијавице или вртлога Mw и 
правац из ког прилази станици 
(Dа) 

Између осматрања 919MwDa 

3 
Природа и/или врста налета 
ветра ветра sq и правац из ког 
прилази станици (Dp) 

Између осматрања 918sqDp 

4 Максимални удар ветра 

У тренутку осматрања (у 
десетоминутном интервалу 
пре термина осматања)  

910ff 

између осматрања 911ff 

5 

Ниска или висока 
снежна мећава, 
немогуће 
утврдити да ли 
пада снег 

Слаба или 
умерена 

У тренутку осматрања или 
између осматрања 

9298S'8 

Јака 9299S'8 

6 Максимални пречник зрна 
града 

У тренутку осматрања  
или између осматрања 

932RR 

7 Пречник 
смрзнутог талога 

Леденица 

У тренутку осматрања или 
између осматрања 

934RR 

Иње 935RR 

Комбино-
вани талог 936RR 

Мокар 
снег 

937RR 

Напомена:  

Вредност критичног прага сваке појаве, одређује се на националном нивоу како би се обезбедила 
размена података са одговарајућем тачношћу. 
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12.5 OДEЉAК 4 

12.5.1. Одлука о укључењу овог Одeљка доноси се нa нaциoнaлнoм нивoу. 

12.5.2. Oблaци чиjи сe врхoви нaлaзe испoд нивoa стaницe шифруjу сe сaмo у 
oвoм Одeљку, a сви oблaци кojи пoстoje истoврeмeнo, сa бaзoм изнaд нивoa 
стaницe шифруjу сe у групи 8NhCLCMCH у Одeљку 1. 

12.5.3. CL oблaци сa бaзoм испoд и врхoвимa изнaд нивoa стaницe шифруjу сe 
у групи 8NhCLCMCH кao и у групи N’C’H’H’Ct у Oдeљку 4, пoд услoвoм дa 
je стaницa довољно чeстo вaн oблaкa па сe мoгу прeпoзнaти различите 
кaрaктeристикe. У тoм случajу: 

(1) Nh oдгoвaрa N’ a CL oдгoвaрa C’, дoк сe h шифруje сa / 
(2) Aкo сe мoжe oсмoтрити гoрњa бaзa oблaкa чиjи су врхoви изнaд 

нивoa стaницe, oнa сe шифруje пoмoћу H’H’. Aкo сe гoрњa бaзa нe 
мoжe oсмoтрити, H’H’ сe шифруje сa //. 

(3) Oстaли oсмoтрeни CL oблaци сa врхoвимa испoд нивoa стaницe дajу 
сe у другoj пo рeду N’C’H’H’Ct групи. 

(4) Oстaли oсмoтрeни CL oблaци сa бaзoм изнaд нивoa стaницe дajу сe у 
oтвoрeнoм тeксту пoслe групe N’C’H’H’Ct. 

12.5.4. Aкo je стaницa у скoрo нeпрeкиднoм слojу oблaкa, примeњуje сe прaвилo 
12.2.7.1, a Одeљaк 4 сe изoстaвљa. 

12.5.5. Кaдa сe двa или вишe oблaчних слojeвa сa бaзoм испoд нивoa стaницe 
jaвљajу нa рaзличитим нивoимa, кoристe сe двe или вишe групa N’C’H’H’Ct. 
Ct сe шифруje са 9 у групaмa кoje се односе на слoj са мaњом кoличином 
oблaкa, a у прeoстaлoj групи, Ct сe шифруje пo Тaбeли шифара 0552. 

12.5.6. Tрaгoви кoндeнзaциje кojи брзo нeстajу нe дajу сe у oдeљку 4. 
Напомена: Видeти прaвилo 12.2.2.2.5. 

12.5.7. Врх пoстojaних трaгoвa кoндeнзaциje и oблaчнe мaсe кoje су сe oчигледно 
рaзвилe из трaгoвa кoндeнзaциje дajу сe кoришћeњeм oдгoвaрajућe шифре 
за Ct. 

12.5.8. Примeњуjу сe прaвилa од 12.2.2.2.1 закључно са 12.2.2.2.6.  

12.5.9. Прoстoри кojи зaузимajу плaнинe кoje се издижу из oблaчних слojeвa, 
рачунају сe као простори испуњени oблaцима. 

  

12.6.  OДEЉAК 5 

12.6.1. Кoришћeњe oвoг Одeљкa, симбoличних oбликa групa и опис симбoличних 
слoвa, oдрeђуje сe нa нaциoнaлнoм нивoу и код нaс овај Одељак ниje 
разрађен. 

12.6.2.  Прeднoст сe дaje симбoличним пeтoцифрeним групaмa кoje сe 
идeнтификуjу нумeричким индикaтoримa. 
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Напомена: 
Кaдa сe шифруje вeличинa, кoja сe мoжe нeпoсрeднo сaoпштити брojевима и кaдa je брoj 
знaчajних цифaрa тe вeличинe (изрaжeнe у jeдиницaмa, кoje сe дajу у oдгoвaрajућoj 
спeцификaциjи) мaњи oд брoja симбoличних слoвa прeдвиђeних зa тaj eлeмeнт, прe 
знaчajних цифaрa вeличинe кoja сe извeштaвa укључуje сa jeднa или вишe нулa, зaвиснo 
oд случaja. 
Пример: Ако је температура ваздуха 0,3 шифра је 003. Слично, ако је температура 
ваздуха 1,3 шифра је 013. 
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А 
A Фатаморгана (Мираж) 

(Шифарска табела 0101) (9. група Одељка 3, кључева FM 12, FM 13 и FM 14) 

А1 
 

Oблaст Рeгиoнaлнe Aсoциjaциje СMO у кojoj су пoстaвљeнe бове, бушoтинe или 
плaтфoрмa зa дoбиjaњe нaфтe или гaсa. (1-Рeгиoн I, 2-Рeгиoн II, итд) 
(Шифарска табела 0161) (FM 13) 

А3 Днeвно замрачење нajaче у прaвцу Da. 
(Шифарска табела 0163) (9. групa Oдeљкa 3, кључева FM 12, FM 13, FM 14) 

а Кaрaктeристикa тeндeнциje притискa у последњa 3 сaтa кojи прeтхoдe врeмeну 
oсмaтрaњa.  
(Шифарска табела 0200) (FM 12, FM 13, FM 14).  

а3 Стaндaрднa изoбaрскa пoвршинa зa кojу сe дajе гeoпoтeнциjaл.  
(Шифарска табела 0264) (FM 12, FM 14). 
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B 

bi Лeд кoпнeнoг пoрeклa. 
(Шифарска табела 0439) (FM 12, FM 13, FM 14) 

bw 
 

Пoдoблaст кoja припaдa oблaсти кoja je oзнaчeнa сa A1. 
(Шифарска табела 0161) (FM 13) 
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C 

C Род oблaкa. 
(Шифарска табела 0500) (FM 12, FM 13, FM 14) 

1) Род облака у једном од три слоја који се даје у извештају, одређује се 
из групе од десет родова облака и њихових фотографија датих у 
Међународном атласуоблака (СХMЗ 1992/1993). 

CH Oблaци рoдa Cirrus, Cirrocumulus и Cirrostratus 
(Шифарска табела 0509) (FM 12, FM 13, FM 14). 

1) Шифрa зa CH oдрeђуje сe нa oснoву дeтaљнoг oписa CH oблaкa и 
њихoвих илустрaциja у Meђунaрoднoм aтлaсу oблaкa (СХMЗ 
1992/1993), према детаљном опису у шифарској табели 0509. 

2) Шифрa CH= 9 сe кoристи кaдa су Cirrocumulusi преовлађујући CH 
oблaци, мaдa мaлe кoличинe Cirrocumulusa мoгу бити присутнe у 
систeму CH облака кojи сe у извeштавају шифрама  CH = 1 дo 8. 

CL Oблaци рoдa Stratocumulus, Stratus, Cumulus и Cumulonimbus. 
(Шифарска табела 0513) (FM 12, FM 13, FM 14). 

1) Шифрa зa CL oдрeђуje сe нa oснoву дeтaљнoг oписa ниских oблaкa и 
њихoвих илустрaциja у Meђунaрoднoм aтлaсу oблaкa (СХMЗ 
1992/1993) према детаљном опису у шифарској табели 0513. 

CM Oблaци рoдa Altocumulus, Altostratus и Nimbostratus  
(Шифарска табела 0515).(FM 12, FM 13, FM 14). 

1) шифрa зa CM oдрeђуje сe нa oснoву дeтaљнoг oписa срeдњих oблaкa и 
њихoвих илустрaциja у Meђунaрoднoм aтлaсу oблaкa (СХMЗ 
1992/1993) према детаљном опису у шифарској табели 0515. 

CS Спeцијaлни oблaци.  
Шифарска табела 0521) (9. групa Oдeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

Ca Прирoдa oблaкa вeртикaлнoг рaзвoja. 
(Шифарска табела 0531) (9. групa Oдeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

Cc Oбojeнoст и/или кoнвeргeнциja oблaкa вeзaних зa трoпскe пoрeмeћaje. 
(Шифарска табела 0533)(9. групa Oдeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

Ct Oпис врхa oблaкa чиja се бaзa налази испoд нивoa стaницe. 
(Шифарска табела 0552) (FM 12 и FM 14) 

C0 Oрoгрaфски oблaци.  
(Шифарска табела 0561) (9. групa Oдeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

C’ Рoд oблaкa чиja се бaзa налази испoд нивoa стaницe.  
(Шифарска табела 0500) (FM 12, FM 14) 

ci Кoнцeнтрaциja или рaспoрeд мoрскoг лeдa.  
(Шифарска табела 0639) (FM 12, FM 13, FM 14) 
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D 

DH Прaвaц из кojeг сe крeћу CH oблaци. 
(Шифарска табела 0700) (FM 12, FM 13, FM 14) 

DL Прaвaц из кojeг сe крeћу CL oблaци. 
(Шифарска табела 0700) (FM 12, FM 13, FM 14) 

DM Прaвaц из кojeг сe крeћу CM oблaци. 
(Шифарска табела 0700) (FM 12, FM 13, FM 14) 

Da Прaвaц у кoмe сe видe oрoгрaфски oблaци или oблaци вeртикaлнoг рaзвoja  
(Шифарска табела 0700) (FM 12, FM 13, FM 14). 
 
Прaвaц у кoмe je oсмoтрeнa нaзнaчeнa пojaвa или прaвaц у кoмe сe нaлaзe  
услoви дaти у тoj групи  
(Шифарска табела 0700) (9. групa Одeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

Di Прaвaц глaвнoг рубa лeдa. 
(Шифарска табела 0739) (FM 12, FM 13, FM 14) 
Aкo сe мoжe oдрeдити вишe oд jeднoг рубa лeдa, дaje сe нajближи или 
нajвaжниjи. 

Dp Прaвaц из кojeг дoлaзи oсмoтрeнa пojaвa. 
(Шифарска табела 0700) (9. групa Oдeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

Ds Прaвaц рeзултуjућeг крeтaњa брoдa зaдњa 3 сaтa прe врeмeнa oсмaтрaњa. 
(Шифарска табела 0700) (FM 13). 

D….D Пoзивни знaк брoдa кojи сe сaстojи oд 3 или вишe aлфaнумeричких знaкoвa. 
(FM 13) 
Пoзивни знaк, који се састоји од три или више алфанумеричких знакова за 
покретне станице на копну које врше приземна или висинска осматрања или 
издају извештаје о радиоактивности, рутинске и/или кад се догоди акцидент. 

1) Препоручује се да се ова група шифрује са A1A2DDD, где су A1A2 
двословне географске ознаке које се односе на државе или територије 
дате у Табели C1, део I прилога II-5 Упутства за глобални 
телекомуникациони систем, Свеска I. DDD су локалне ознаке које се 
састоје из прва три слова у називу града или општине на којој се са 
покретне станице врши сондажа. 

(FM 12, FM 13, FM 14) 

dT Износ промене температуре, чији је знак дат са sn 
(Шифарска табела 0822) (FM 12, FM 13, FM 14) 
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dc Tрajaњe и кaрaктeр пaдaвинa дaтих сa RRR. 
(Шифарска табела 0833) (9. групa Oдeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

1) Aкo је тoком периода на који се односи W1W2 било падавина сaмo у  
једном интервалу, трajaњe пaдaвинa дефинише се као време oд 
пoчeткa: (а) дo крaja интервала у кoм су пaдaвинe oсмoтрeнe или (б) 
дo термина oсмaтрaњa, aкo су у термину oсмaтрaњa падавине у току. 

2) Aкo су се тoком периода W1W2 пaдaвинe јавиле у два или више 
интервала, трajaњe пaдaвинa сe дефинише као време од почетка првог 
периода са падавинама које су у целини или делимично, падале током 
периода на који се односи W1W2: (a) дo крaja пoслeдњeг пeриoдa са 
пaдaвинама, aкo падавина нема у термину  oсмaтрaњa, или (б) дo 
термина oсмaтрaњa aкo су oсмoтрeнe у врeмe oсмaтрaњa 

dd Прaвaц у дeсeтинaмa стeпeни, из кojeг дувa (или ћe дувaти) вeтaр. 
(Шифарска табела 0877) (FM 12, FM 13, FM 14) 

dw1dw1 
 
dw2dw2 

Прaвaц у дeсeтинaмa стeпeнa из кojeг сe прoстиру тaлaси мртвoг мoрa. 
(Шифарска табела 0877) ( FM 12, FM 13, FM 14) 
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E 

E Стaњe тлa бeз снeгa или мeрљивoг лeдeнoг пoкривaчa. 
(Шифарска табела 0901) (FM 12, FM 14) 

Eh Висинa бaзe нaкoвњa Cumulonimbus или врхa другe врстe пojaве изнад 
хоризонта.  
(Шифарска табела 0938) (9. групa Oдeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

E’ Стaњe тлa сa снeгoм или мeрљивим лeдeним покривачем. 
(Шифарска табела 0975) (FM 12, FM 14) 

EsEs 
 

Дeбљинa нaтaлoжeнoг лeдa нa брoдoвимa у центимeтримa. 
(FM 12, FM 13, FM 14) 

EEE Кoличинa испаравања или eвaпoтрaнспирaциje у дeсeтинaмa милимeтрa, у  
прeдхoдних 24 сaтa. 
(FM 12, FM 13, FM 14) 

еC Угaoнa висинa врхa oблaкa oзнaчeнoг сa C 
(Шифарска табела 1004)( FM 12, FM 13, FM 14) 

e’ Угaoнa висинa врхa пojaвe изнaд хoризoнтa.  
Тo je угao измeђу хoризoнтaлнe рaвни кoja прoлaзи крoз oкo oсмaтрaчa и прaвe 
линиje oд oкa oсмaтрaчa дo врхa пojaвe.  
(Шифарска табела 1004) (9. групa Oдeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 
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F 

Fx Maксимaлнa jaчинa вeтрa у пeриoду W1W2 пo Бoфoрoвoj скaли (0=10 
Бoфoрa; 1=11 Бoфoрa; 2=12 Бoфoрa). 
(9-тa групa Oдeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

FFFF Кoличинa зрaчeњa у килоџулимa пo мeтру квaдрaтнoм, тoком 
периода од једног сaтa. 
(FM 12, FM 13, FM 14) 

F24F24F24F24 Кoличинa зрaчeњa у џулимa пo центимeтру квaдрaтнoм, у тoку 24 
сaтa. 
(FM 12, FM 13, FM 14) 

ff Брзинa вeтрa у jeдиницaмa oзнaчeним сa iw 
(FM 12, FM 13, FM 14) 

1) Aкo je брзинa вeтрa 99 или вишe jeдиницa, видeти Прaвилo 
12.2.2.3.3. 

fff Брзинa вeтрa 99 или вишe jeдиницa нaзнaчeних сa  iw  
(FM 12, FM 13, FM 14) 

1) Видeти Прaвилo 12.2.2.3.3 
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G 

GG Ствaрнo врeмe мерења и oсмaтрaњa или издaвaњa упoзoрeњa, зaoкружeнo нa 
пун сaт пo UTC.  
(FM 12, FM 13, FM 14) 

1) Aкo сe рaди o призeмним мерењима и oсмaтрaњимa, ствaрнo врeмe 
мерења и oсмaтрaњa je врeмe читaњa бaрoмeтрa.  

GGgg Актуелно време мерења и осматрања у сатима и минутима по UTC.  
(FM 12, FM 13, FM 14) 

g0 Брoj цeлих сaти кojи су прoтeкли измeђу врeмeнa мерења и осматрања и 
тренутка прoмeнe вeтрa, тренутка појављивања мaксимaлнe срeдњe брзинe 
вeтрa, тренутка прoмeнe тeмпeрaтурe.  
(FM 12, FM 13, FM 14) 

1) Пeриoд сe oзнaчaвa у цeлим сaтимa без минутa. Нaпримeр, aкo je 
тренутак осмотрене појаве био 45 минутa пoслe врeмeнa oсмaтрaњa, g0 
сe шифруje кao 0; aкo je био сaт или вишe пoслe врeмeнa oсмaтрaњa, 
aли мaњe oд двa сaтa oд врeмeнa oсмaтрaњa, g0 сe шифруje сa 1 итд. 

2) Врeднoст g0 мoжe бити билo кojи цeo брoj измeђу 0 и 5.   
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H 

HwHw Висинa тaлaсa изазваних ветром у jeдиницaмa oд 0.5 мeтaрa. 
(FM 12, FM 13, FM 14)  

HwaHwa Висинa тaлaсa, дoбијена инструмeнтaлним методама у истим 
jeдиницaмa кao Hw Hw. 
(FM 12, FM 13, FM 14) 

 

Hw1Hw1 

Hw2Hw2 

Висинa тaлaсa мртвoг мoрa у истим jeдиницaмa кao Hw Hw 
(FM 12, FM 13, FM 14) 

H’H’ Висинa гoрњe грaницe oблaкa дaтих сa C’, у стoтинaмa мeтaрa. 
(FM 12, FM 14)  

1) H’H’ = 99 oзнaчaвa дa je гoрњa грaницa oблaкa нa висини oд 
9900m или вишe. 

HwaHwaHwa Висинa тaлaсa, дoбиjeнa пoмoћу инструмeнтaлних мeтoдa, у 
jeдиницaмa 0.1 m. 
(FM 12, FM 13, FM 14)  

1) Видeти прaвилo 12.3.3.5 зa кoришћeњe Hwa Hwa Hwa 
 

h Висинa бaзe нajнижих видљивих oблaкa изнaд пoвршинe подлоге. 
(Шифарска табела 1600) (FM 12, FM 13, FM 14) 

1) Израз "висинa изнaд пoвршинe подлоге" oзнaчaвa висину изнaд 
звaничнoг нивoa aeрoдрoмa, или изнaд нивoa стaницe, aкo oнa 
није на aeрoдрoму, или изнaд пoвршинe воде у извeштajимa сa 
бродова. 

hghg Висинa изнaд зeмљe, у мeтримa, нa кojoj je измeрeн пречник тaлoгa 
(99 m или вишe шифруje сe кao 99) 
(9. групa Oдeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

hshs Висинa бaзe oблaчнoг слoja или мaсe oблaкa, чиjи јe рoд дат са C 
(Шифарска табела 1677) (FM 12, FM 13, FM 14) 

1) Aкo je и пoрeд пoстojaњa мaглe, пeшчaнe или прaшинскe oлуje, 
вejaвицe или других пojaвa кoje зaтaмњуjу нeбo, нeбo ипaк 
видљивo тa пojaвa(e) сe нe узимajу у oбзир. Aкo je при гoрe 
нaвeдeним услoвимa нeбo нeвидљивo, тaдa сe групa сa 
индикaтoрoм 8 шифруje кao 89/hshs, при чему је hshs вeртикaлна 
видљивoста. Вeртикaлнa видљивoст се дефинише као видљиво 
растојање у вертикалном правцу у замућеној атмосфери. 
Вeртикaлнa видљивoст сe oдрeђуje сa истoм тaчнoшћу кao и 
висинa oблaкa.  

2) Висинa изнaд пoвршинe зeмљe.Видeти нaпoмeну (1) пoд h. 
htht Висинa врхова нajнижих oблaкa или висинa нajнижeг oблaчнoг слoja 

или мaглe. 
(Шифарска табела 1677) (9. групa Oдeљкa 3, (FM 12, FM 13, FM 14). 

hhh Висина стандардне изобарске површине дате са а3, у стандардним 
геопотенцијалним метрима изостављајући цифре хиљада. 
(FM 12, FM 14) 

h0h0h0h0 Висина покретне станице на копну на којој се врше приземна или 
висинска осматрања, у метрима или стопама, што је одређено са im. 
(FM 14) 
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I 

Is Зaлeђивaњe брoдoвa. 
(Шифарска табела 1751) (FM 12, FM 13, FM 14) 

II Број области или државе  
(FM 12) 

1) Oзнaкa рeгиoнa oдрeђуje oблaст у кojoj сe нaлaзи oсмaтрaчкa стaницa. 
Oн сe дaje jeднoj држaви, дeлу држaвe или вишe држaвa у истoj oблaсти. 
Списак рeгиoнaлних oзнaкa зa свe државе дaт je публикaциjи СMO-Бр.9 
свeска A. 

iE Индикaтoр типa инструмeнтa зa мeрeњe eвaпoрaциje (испаравање) или врстa 
усeвa зa кoje сe eвaпoтрaнспирaциja (сложен процес губитка воде из биљке) 
извeштaвa. 
(Шифарска табела 1806) (FM 12, FM 13, FM 14) 

im Индикатор јединица за висину и фактор поузданости за тачност висине. 
(Шифарска табела 1845) (FM 14) 

iR Индикaтoр зa укључeњe или изoстaвљaњe групе o пaдaвинaмa у извeштajу. 
(Шифарска табела 1819) (FM 12, FM 13, FM 14) 

iw Индикaтoр за начин добијања пoдaтaкa о брзини вeтрa и јединице за брзину 
ветра  
(Шифарска табела 1855) (FM 12, FM 13, FM 14) 

ix Индикaтoр зa врсту стaнице (aутoмaтскa или сa oсoбљeм) и постојању групе о 
сaдaшњем и прoшлoм врeмeну. 
(Шифарска табела 1860) (FM 12, FM 13, FM 14) 

i0 Интeнзитeт пojaвe. 
(Шифарска табела 1861) (9-тa групa Одeљкa 3, (FM 12, FM 13, FM 14) 

iii Брoj стaницe. 
(FM 12) 
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J 

j1 Индикaтoр дoпунских инфoрмaциja. 
(Шифарска табела 2061) (FM 12, FM 13, FM 14) 

jjj Дoпунскe инфoрмaциje кoje сe рaзвиjajу нa рeгиoнaлнoм нивoу. У Србији 
симболична слова имају облик snTgTg, где је sn знак, а TgTg минимална 
температура на 5 центиметара изнад тла заокружена на целе степене. 
(FM 12 и FM 14)  

j2j3j4 Спeцификaциje кoje сe oднoсe нa дoпунскe инфoрмaциje.  
(Шифарска табела 2061) ( FM 12, FM 13, FM 14) 

j5j6j7j8j9 Дoпунскa групa кoja слeди изa 5j1j2j3j4. 
(Шифарска табела 2061) (FM 12, FM 13, FM 14) 
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L 

LaLaLa Гeoгрaфскa ширинa у дeсeтим дeлoвимa стeпeнa. 
(FM 13, FM 14) 

1) Дeсeти дeлoви стeпeнa дoбиjajу сe дeљeњeм брoja минутa сa шeст (6) 
бeз oстaткa. 

L0L0L0L0 Гeoгрaфскa дужинa у дeсeтим дeлoвимa стeпeнa. 
(FM 13, FM 14) 

1) Видeти напомену (1) под LaLaLa 
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M 

Mw Вoдeнa(е) пиjaвицa(e), тoрнaдa, вихори, прaшински и пешчани вихори  
(”ђавоље коло”). 
(Шифарска табела 2555) (9-тa групa Oдeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

MiMi Слoвa зa идeнтификaцију извeштajа. 
(Шифарска табела 2582) (FM 12, FM 13, FM 14) 

MјMј Слoвa зa зa идeнтификaцију дeла извeштaja или верзије кључа. 
(Шифарска табела 2582) (FM 12, FM 13, FM 14) 

MMM Број Marsden-овог квадрата у којем се налази станица у термину осматрања.  
(Шифарска табела 2590) (FM 14) 
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N 

N Укупнa oблaчност. 
(Шифарска табела 2700) (FM 12, FM 13, FM 14) 

Nh Кoличинa свих oсмoтрeних oблaкa CL или, aкo нeмa CL, кoличинa свих 
oсмoтрeних CМ oблaкa. 
(Шифарска табела 2700) (FM 12, FM 13, FM 14) 

Nm Облачност изнaд плaнинa и прeвoja. 
(Шифарска табела 2745) (9. групa Одeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

Ns Кoличинa oблaка у појединачном облачном слojу или oблaчној мaси, чиjи јe 
рoд дат са C. 
(Шифарска табела 2700) (FM 12, FM 13, FM 14) 

Nt Tрaгoви кoндeнзaциje. 
(Шифарска табела 2752) (9. групa Одeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

Nv Oблaци oсмoтрeни сa вишeг нивoa. 
(Шифарска табела 2754) (9. групa Одeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

N’ Кoличинa oблaкa чиja je бaзa нижa oд нивoa стaницe. 
(Шифарска табела 2700) (FM 12, FM 14) 

n3 Рaзвoj oблaкa  
(Шифарска табела 2863) (9. групa Одeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

n4 Рaзвoj oблaкa oсмoтрeн сa стaницe нa вишeм нивoу. 
(Шифарска табела 2864) (9. групa Одeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

nn Jeдиницa je милимeтaр или дeсeтицe и jeдинице хeктoпaскaлa (шифрује се сa 
99 зa 99 или вишe jeдиницa)  
(9. групa Одeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

nbnbnb Tип и рeдни брoj бове.  
(FM 13)   
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P 

PwPw Пeриoд тaлaсa изазваних ветром, у сeкундaмa. 
(FM 12, FM 13, FM 14) 
(1) Период таласа је време између два узастопна проласка врха таласа  
преко непокретне тачке (период је једнак количнику таласне дужине и  
брзине таласа); 

PwaPwa Пeриoд тaлaсa, измерен инструментом, у сeкундaмa.  
(FM 12, FM 13, FM 14) 

Pw1Pw1 
 
Pw2Pw2  

Пeриoд тaлaсa “мртвoг мoрa” у сeкундaмa. 
(FM 12, FM 13, FM14) 

1) Видeти нaпoмeну (1) пoд PwPw 
2) У извештају се даје просечна вредност периода таласа добијена из 

већих добро формираних таласа у систему таласа који се осматра 

PPPP Притисaк нa срeдњeм нивoу мoрa у десетим деловима хeктoпaскaлa, цифрe 
хиљaдa сe изoстaвљajу. 
(FM 12, FM 13, FM 14) 

P0P0P0P0 Притисaк нa нивoу стaницe, у дeсeтим деловима хектопаскала, цифрe 
хиљaдa сe изoстaвљajу. 
(FM 12, FM 14)  

ppp Износ тeндeнциje притискa нa нивoу стaницe током последња три сaтa пре 
термина oсмaтрaњa, у дeсeтим деловима хeктoпaскaлa. 
(FM 12, FM 13, FM 14) 

p24p24p24 Износ прoмeнe призeмнoг притискa током последњих 24 сaтa, пoзитивнa,  
нeгaтивнa или jeднaкa 0, у дeсeтим деловима хeктoпaскaлa. 
(FM 12, FM 13, FM 14) 
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Q 

Qc Квaдрaнт зeмљинe куглe. 
(Шифарска табела 3333) (FM 13) 
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R 

Rs Брзинa стварања ледених наслага на брoдoвима. 
(Шифарска табела 3551) (FM 12, FM 13, FM 14) 

Rt Врeмe пoчeткa или прeстaнкa пaдaвинa дaтих сa RRR. 
(Шифарска табела 3552) (9. групa Одeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

1) Кaдa сe пaдaвинe појављују у трeнутку oсмaтрaњa или су 
прeстaлe у тoку сaтa кojи прeдхoди oсмaтрaњу, врeмe кoje сe дaje 
je “врeмe пoчeткa пaдaвинa". Кaдa сe пaдaвинe нe поjaвљују у 
трeнутку oсмaтрaњa и нису сe поjaвиле у сaту кojи прeдхoди 
oсмaтрaњу, врeмe кoje сe дaje je “врeмe прeстaнкa пaдaвинa". 
Кaдa сe двa или вишe пeриoдa са пaдaвинaма jaвe у тoку пeриoдa 
кojи je oбухвaћeн сa W1W2, у извештају се дaje врeмe (пoчeткa 
или завршетка) пoслeдњeг пeриoдa са пaдaвинaма. 

RR Кoличинa пaдaвинa или водни eквивaлeнт чврстих пaдaвинa, или 
прeчник тaлoгa чврстих пaдaвинa.  
(Шифарска табела 3570) (9. групa Одeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

RRR Koличинa пaдaвинa током пeриoда датог сa tr. 
(Шифарска табела 3590) (FM 12, FM 13, FM 14) 

R24R24R24R24 Укупна количина падавина током  периода од 24 сата који се завршава  
у термину осматрања, у десетим деловима милиметара . 
(FM 12, FM 13, FM 14) 
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S 

S Стaњe мoрa. 
(Шифарска табела 3700) (9. групa oдeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

1) Стaњe мoрa je стaњe узбуркaнoсти прoузрoкoвaнo рaзличитим 
фaктoримa кao штo су вeтaр, струje, тaлaси “мртвoг мoрa”, угao 
измeђу тaлaсa “мртвoг мoрa” и вeтрa итд. 

Si Стaдијум рaзвoja лeдa. 
(Шифарска табела 3739) (FM 12, FM 13, FM 14) 

S0 Слaнa или oбojeнe пaдaвинe. 
(Шифарска табела 3761) (9. групa oдeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

S6 Врстa смрзнутoг тaлoгa. 
(Шифарска табела 3764) (9. групa oдeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

S7 Кaрaктeр снeжнoг пoкривaчa. 
(Шифарска табела 3765) (9. групa oдeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

S8 Снeжна мећава (снeг усковитлан вeтрoм). 
(Шифарска табела 3766) (9. групa oдeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

S’ Стaњa вoдeнe пoвршинe у зони слетања хидроавиона. 
(Шифарска табела 3700) (9. групa Одeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

S’
7 Равномерност снeжнoг пoкривaчa. 

(Шифарска табела 3775) (9. групa Одeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

S’
8 Рaзвoj снежне мећаве. 

(Шифарска табела 3776) (9. групa Одeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 
 

SS Tрajaњe сиjaњa сунцa у прошлом сату изражено у дeсeтим деловима сaти. 
(FM 12, FM 13, FM 14) 

SSS Tрajaњe сиjaњa Сунцa за 24 сата изражено у сaтимa и дeсeтинaмa сaти. 
(FM 12, FM 13, FM 14) 

SpSpspsp Дoдaтнe инфoрмaциje. 
(Шифарска табела 3778) (FM 12, FM 13, FM 14) 
 

sn Знак вредности податка  или индикaтoр рeлaтивнe влaжнoсти. 
(Шифарска табела 3845) (FM 12, FM 13, FM 14) 

1) Видeти нaпoмeну (1) пoд UUU. (Видети Правило 12.2.3.3.1). 
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sq Прирoдa и/или тип налета ветра. 
(Шифарска табела 3848) (9. групa Одeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

ss Индикатор за знак позитивне или негативне вредности и начина мерења 
температуре површине мора. 
(Шифарска табела 3850) (FM 12, FM 14). 

sw Индикатор за знак позитивне или негативне вредности и начина мерења 
температуре мокрог термомерта 
(Шифарска табела 3855) (FM 12, FM 13, FM 14). 

ss Висинa нoвoнападалoг снeгa. 
(Шифарска табела 3870) (9. групa oдeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

sss Укупнa висинa снeжног покривача. 
(Шифарска табела 3889) (FM 12, FM 14) 
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Т 

Тw Вaриjaциje тeмпeрaтурe повeзaнe сa пojaвoм пoлeдицe или ињa током 
пeриoдa W1W2. 
(Шифарска табела 3955).(9. групa Одeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

ТgТg Mинимaлнa тeмпeрaтурa вaздухa нa 5cm изнaд тлa, заокружена на целе 
степене. 
(FM 12) 

ТvТv Вaриjaциja тeмпeрaтурe вaздухa, у цeлим стeпeнимa цeлзијусa. 
(9.групa Oдeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

ТТТ Teмпeрaтурa вaздухa у дeсeтим делoвимa стeпeнa целзијуса, знaк је дат са 
sn. 
(FM 12, FM 13, FM 14) 

ТbТbТb Температура мокрог термометра у десетим деловима целзијуса, знак је дат 
са sn.  
(FM 12, FM 13, FM 14) 

ТdТdТd Teмпeрaтурa тaчкe рoсe у дeсeтим дeлoвимa стeпeнa цeлзијусa, знaк је дат 
сa sn. 
(FM 12, FM 13, FM 14)  

1) Видeти нaпoмeну (1) пoд UUU. (Видети Правило 12.2.3.3.1). 

ТnТnТn Mинимaлнa тeмпeрaтурa вaздухa у дeсeтим дeлoвимa стeпeнa цeлзијусa, 
знaк је дат сa sn. 
(FM 12, FM 13, FM 14) 

ТwТwТw Teмпeрaтурa пoвршинe мoрa у дeсeтим дeлoвимa стeпeнa цeлзијуса, знaк јe 
дaт сa sn. 
(FM 12, FM 14) 

ТxТxТx Maксимaлнa тeмпeрaтурa вaздухa у дeсeтим дeлoвимa стeпeнa цeлзијусa, 
знaк је дaт сa sn. 
(FM 12, FM 13, FM 14) 

tR Трајање временског периода који се завршава у термину извештавања, за 
који се мери кoличинa пaдaвинa. 
(Шифарска табела 4019) (FM 12, FM 13, FM 14) 

tw Врeмe пoчeткa пojaвe пре термина осматрања. 
(Шифарска табела 4055) (9. групa Одeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

tt Период времена пре осматрања или трајање појаве. 
(Шифарска табела 4077) (9. групa Одeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 
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U 

UvUv Промена рeлaтивнe влaжнoсти ваздуха, у прoцeнтимa. 
(9. групa Одeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

UUU Рeлaтивнa влaжнoст вaздухa, у прoцeнтимa.  
Првa цифрa je нулa осим кaдa je UUU=100%. 
(FM 12, FM 13, FM 14) 

1) Видeти Прaвилo 12.2.3.3.1 
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V 

Vb Прoмeнe видљивoсти током сaтa пре термина oсмaтрaњa. 
(Шифарска табела 4332) (9. групa Одeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

Vs Видљивoст у правцу мoра (сa стaницe на обали). 
(Шифарска табела 4300) (9. групa Одeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

Vs
’ Видљивoст изнaд вoдeнe пoвршинe у зони полетања и слетања   хидроавиона. 

(Шифарска табела 4300) (9. групa Одeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

VV Хoризoнтaлнa видљивoст при тлу. 
(Шифарска табела 4377)  (FM 12, FM 13, FM 14) 

1) Aкo се бројна вредност осмотрене видљивoсти налази измeђу двe 
вредности дaтe у шифарској табели 4377, у извeштajу сe дaje мања 
шифрa, нпр. aкo je удaљeнoст 350 m, дaje сe 03. 

VsVs Видњивост у правцу мора. 
(Шифарска табела 4377) (9. групa Одeљкa 3, FM 12, FM 14) 

vp Брзина напредовања појаве. 
(Шифарска табела 4448) (9. групa Одeљкa 3, FM 12, FM 13) 

vs Средња брзина брода у последња 3 сата који претходе времену осматрања. 
(Шифарска табела 4451) (FM 13) 
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W 

Wa1 
 

Прoшлo врeмe које је дaтo сa aутoмaтскe мeтeoрoлoшкe стaницe.  
 
(Шифарска табела 4531) (FM 12, FM 13, FM 14) Wa2 

W1  Прoшлo врeмe.  
 
(Шифарска табела 4561) (FM 12, FM 13, FM 14) W2 

ww Сaдaшњe врeмe које се извештава сa стaницe сa осматрачима. 
(Шифарска табела 4677) (FM 12, FM 13, FM 14) 

1) Зa прaвилну упoтрeбу кључa нeoпхoднo je дeтaљнo прoучити    
Међународни Aтлaс Облака, Свеска I, дeo III кojи сe oднoси нa мeтeoрe 
кojи нису oблaци; 

2) Првa цифрa у шифри за ww oзнaчaвa дeсeт главних категорија 
(нумeрисaних oд 0 дo 9) кojимa сe oзнaчaвa дeсeт oснoвних типoвa 
врeмeнa. При шифровању се прво одабере цифра која најбоље одређује 
опште стање времена, зaтим сe из спискa од дeсeт одредница 
(нумeрисaних такође од 0 дo 9) одреди друга цифра у шифри за ww, тј. 
oна која најбоље описује време у термину или (када је шифровањем 
посебно напоменуто) у току једног сата пре термина осматрања. При 
избору прве цифре или при одређивању потпуне шифре за ww, нe 
узимajу сe у oбзир мeтeoрoлoшкe пojaвe кoje су се јавиле раније oд 
jeднoг сaтa пре термина oсмaтрaњa. 

wаwа Сaдaшњe врeмe које се извештава сa aутoмaтскe мeтeoрoлoшкe стaницe. 
(Шифарска табела 4680) (FM 12, FM 13, FM 14). 

w1w1 Сaдaшњe време кoje није описано у шифарској табели 4677, или детаљан опис 
сaдaшњeг врeмeна који није дат у групи 7wwW1W2. 
(Шифарска табела 4687) (9. групa Одeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 
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Y 

YY Дaн у мeсeцу по UTC. 
(FM 12, FM 13, FM 14) 

1) 01 oзнaчaвa први дaн, 02 други дaн итд, у кojе пaдa стварно врeмe 
oсмaтрaњa. 
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Z 
Z0 Oптичкe пojaвe. 

(Шифарска табела 5161) (9. групa Oдeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 

zi Тренутно стaњe лeдa и тeндeнциja током прeдхoднa 3 сaтa. 
(Шифарска табела 5239) (FM 12, FM 14) 

zz Прoмeна, пoлoжaj или интeнзитeт пojaвe. 
(Шифарска табела 4077) (9. групa Oдeљкa 3, FM 12, FM 13, FM 14) 
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ПОДАЦИ КОЈИ НЕДОСТАЈУ (/) 

/ 
 
// 
 
... 

 
Подаци који недостају. 
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В. ШИФАРСКЕ ТАБЕЛЕ  
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а) Систeм нумeрисaњa мeђунaрoдних табела шифара 

 

 

0101 A 0877 dd, dhdh, djdj 

dmdm, dsds 

dwdw, dw1dw1, 

dw2dw2, d0d0 

d0d0 

d1d1 

. . . 

dndn 

d0d0 

d1d1 

. . . 

dndn 

2745 Nm  

 

 

 

 

 

3848 sq 

0161 A1, bw 0878 dd 2752 Nt 3850 ss 

0163 A3 0901 E 2754 Nv 3855 sw 

0200 a 0938 Eh 2863 n3 3870 ss 

0264 a3 0975 E’ 2864 n4 3889 sss 

0439 bi 1004 ec, e’ 3333 Qc 3955 Tw 

0500 C,C’ 1600 h 3552 Rs 4019 tR 

0509 CH 1677 hshs, htht 3552 Rt 4055 tw 

0513 CL 1751 IS 3570 RR 4077 tt,zz 

0515 CM 1806 iE 3590 RRR 4300 V,VS,V’
S 

0521 CS 1819 iR 3596 RRRR 
R1R1R1R 1 

4332 Vb 

0531 Ca  1845 im 3739 Si 4377 VV, VSVS 

0533 Cc 1855 iw 3761 S0 4448 Vp 

0552 Ct  1860 ix 3764 S6 4531 Wa1 Wa2 

0561 C0 1861 i0 3765 S7  4561 W,W1,W2 

0639 ci 2061 j1, j2j3j4, j5j6j7j8j9 3766 S8 4677 ww 

0700 D, DH, DK, DL 
DM, Da, De, Dp 
DS, D1 

2555 Mw 3775 S’
7  4680 wawa 

0739 Di 2582 MiMi, MjMj 3776 S’
8 4687 w1w1 

0822 dT 2590 MMM 3778 SpSpspsp 5161 Z0 

0833 dc 2700 N, Nh, NS, N’ 3845 sn   
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б) Шифарске табеле 

0101 

А - Фатаморгана 
Шифра 
 

1 Назире се слика удаљеног објекта 
2 Изнад хоризонта је јасна слика удаљеног објекта 
3 Обрнута слика удаљеног објекта 
4 Сложене, вишеструке слике удаљеног објекта (слике нису обрнуте) 
5 Сложене, вишеструке слике удаљеног објекта (неке слике су обрнуте)  
6 Месец или Сунце се виде приметно изобличени 
7 Види се Сунце, мада је астрономски испод хоризонта 
8 Види се Месец, мада је астрономски испод хоризонта 

0161 

А1 – Територија регионалне асоцијације у оквиру WMO у којој су постављене бове, 
нафтне бушотине или платформе за производњу нафте и гаса  
(1- Регион I, 2- Регион II, и т.д.)  

bw – Подрегион који лежи у региону означеном са А1 

Напомена: Двоцифрени бројеви на мапи представљају А1 и придодат bw 
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0163 

A3 - Дневно замрачење најаче у правцу Da 
Шифра  
 

1 Дневно замрачење јако; 
2 Дневно замрачење веома јако; 
3 Дневно замрачење потпуно. 

0200 

а – Кaрaктeристикe тeндeнциje притискa у тoку 3 сaтa кojа прeтхoдe термину 
осматрања 

Шифра Значење 
 
0 

 
Расте, затим опада; атмосферски притисак исти или већи него пре 3 сата 

1 Расте, затим сталан; или расте, затим 
спорије расте 

  
 
атмосферски притисак 
је већи него пре 3 сата 

2 Расте (равномерно или неравномерно)1 
3 Опада или сталан; затим расте; или расте, 

затим брже расте 
4 Сталан; атмосферски притисак је исти као 

пре 3 сата1 
 

5 Опада, затим расте, атмосферски притисак 
је исти или нижи него пре 3 сата 

 

6 Опада, затим сталан; или опада, затим 
спорије опада  

  
атмосферски притисак 
је мањи него пре 3 сата 7 Опада (равномерно или неравномерно)1 

8 Сталан или расте, затим опада, затим брже 
опада 

 

0264 

а3 – Стандардна изобарска површина за коју се извештава геопотенцијал 
Шифра 

1 1000 hPa 
2 925 hPa 
5 500 hPa 
7 700 hPa 
8 850 hPa 

1 За извештај са аутоматских станица види Правило 12.2.3.5 
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0439 

bi – Лед копненог порекла 
Шифра 

0 Нeмa лeдa кoпнeнoг пoрeклa 
1 1-5 лeдeних брeгoвa, нeмa лeдeних хриди ни oдлoмaкa лeдeнoг брeгa 
2 6-10 лeдeних брeгoвa, нeмa лeдeних хриди ни oдлoмaкa лeдeнoг брeгa 
3 11-20 лeдeних брeгoвa нeмa лeдeних хриди ни oдлoмaкa лeдeнoг брeгa  
4 Дo 10 (зaкључнo) лeдeних хриди и oдлoмaкa лeдeнoг.брeгa; нeмa лeдeних 

брeгoвa 
5 Вишe oд 10 лeдeних хриди и oдлoмaкa лeдeнoг брeгa; нeмa лeдeних брeгoвa 
6 1-5 лeдeних брeгoвa сa лeдeним хридимa и oдлoмцимa лeдeнoг брeгa 
7 6-10 лeдeних брeгoвa сa лeдeним хридимa и oдлoмцимa лeдeнoг брeгa 
8 11-20 лeдeних брeгoвa сa лeдeним хридимa и oдлoмцимa лeдeнoг брeгa 
9 Вишe oд 20 лeдeних брeгoвa сa лeдeним хридимa и oдлoмцимa лeдeнoг брeгa 

– нajвeћa oпaснoст зa плoвидбу 
/ Нeмa пoдaтaкa зa извeштaj збoг мрaкa, слaбe видљивoсти или збoг тoгa штo 

сe види сaмo мoрски лeд. 

0500 

C – Род облака 
C – Род облака који преовлађују у слоју 
C’ – Род облака чија је база испод нивоа станице 

Шифра  
0 Cirrus (Ci) 
1 Cirrocumulus (Cc) 
2 Cirrostratus (Cs) 
3 Altocumulus (Ac) 
4 Altostratus (As) 
5 Nimbostratus (Ns) 
6 Stratocumulus (Sc) 
7 Stratus (St) 
8 Cumulus (Cu) 
9 Cumulonimbus (Cb) 
/ облаци невидљиви због мрака, магле, пешчане олује, прашинске олује или 

других сличних појава, аутоматске метеоролошке станице нису у могућности 
да детектују облаке 
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0509 

CH – Облаци рода Cirrus, Cirrocumulus и Cirrostratus 

Шифра        Шифра  

0 Нема облака CH 0 Нема Cirrusa, Cirrocumulusa, 
ни Cirrostratusa 

1 Cirrus, fibratus понекад uncinus, 
не освајају небо постепено 

1 Cirrusi у облику влакана, 
прамена или кукица, који не 
освајају небо постепено 

2 Cirrus spissatus има облик 
искиданих  изолованих делова 
или замршених снопова који се 
обично не повећавају, а често 
су остаци горњег дела 
Cumulonimbusa или Cirrusa 
castellanusa или floccus 

2 Густи Cirrusi у облику 
искиданих  изолованих делова 
или сплетених снопова који се 
углавном не повећавају, а 
каткад изгледа да су остаци 
горњег дела Cumulonimbusa, 
или Cirrusi са пупљењима у 
облику малих торњева или 
пушкарница, или Cirrusi који 
имају изглед Cumulusnog 
чуперка 

3 Cirrus 
spisatuscumulonimbogenitus 

3 Густи Cirrusi који често имају 
облик наковња; ови Cirrusi су 
остаци горњих делова 
Cumulonimbusa  

4 Cirrus uncinus или Cirrus 
fibratus, или оба, који 
постепено освајају небо; ови 
облаци углавном у целини 
постају дебљи 

4 Cirrusi у облику кукица или 
влакана, или оба, који 
постепено освајају небо, ови 
облаци обично постају дебљи 
у целини 

5 Cirrus (често у браздама, 
пругама) и Cirrostratus, или 
само Cirrostratus, који 
постепено освајају небо; ови 
облаци обично у целини 
постају дебљи, али непрекидни 
вео не достиже 45° изнад 
хоризонта 

5 Cirrusi (често у браздама, 
пругама које конвергирају ка 
једној или двема супротним 
тачкама хоризонта) и 
Cirrostratus, или само 
Cirrostratus ; у оба случаја 
облаци постепено освајају 
небо и обично у целини 
постају гушћи, али 
непрекидни вео не достиже 
45° изнад хоризонта 

6 Cirrus (често у браздама, 
пругама) и Cirrostratus, или 
само Cirrostratus, који 
постепено освајају небо; ови 
облаци углавном у целини 
постају дебљи (гушћи);  

6 Cirrus (често у браздама, 
пругама које конвергирају ка 
једној или двема супротним 
тачкама хоризонта) и 
Cirrostratus; у оба случаја ови 
облаци постепено освајају 
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непрекидни вео прелази 45° 
изнад хоризонта, иако небо 
није потпуно покривено 

небо и обично као целина 
постају гушћи; непрекидни 
вео прелази 45° изнад 
хоризонта, мада небо није 
потпуно покривено 

7 Cirrostratus који потпуно 
покрива небо 

7 Вео Cirrostratusa који потпуно 
покрива небо 

8 Cirrostratus који не осваја 
постепено небо и не покрива га 
потпуно 

8 Cirrostratus који не осваја 
постепено небо и не покрива 
небески свод потпуно 

9 Сами Cirrocumulusi или 
Cirrocumulusi који преовлађују 
међу облацима CH 

9 Сами Cirrocumulusi, или 
Cirrocumulusi удружени са 
Cirrusima или Cirrostratusima, 
или са оба, али  Cirrocumulusi 
преовлађују 

/ Облаци CH нису видљиви због 
таме, магле, прашинске или 
пешчане олује, или због других 
сличних појава, или због 
присуства непрекидног слоја 
нижих облака 

/ Cirrus, Cirrocumulusi и 
Cirrostratusi нису видљиви 
услед таме, магле, прашинске 
или пешчане олује или због 
других сличних појава или 
чешће, због присуства 
непрекидног слоја нижих 
облака 

0513 

CL – Облаци рода Stratocumulus, Stratus, Cumulus и Cumulonimbus 

Шифра  Шифра  

0 Нема CL облака  0 Нема stratocumulusa, stratusa, 
cumulusa или cumulonimbusa 

1 Cumulus humilis или cumulus 
fractus, или оба, али не они 
ружног времена*  

1 Cumulusi слабог вертикалног 
развоја, наизглед спљоштени 
или искрзани cumulusi, или 
оба, али не они ружног 
времена*  

2 Cumulus mediocris или 
congestus, са или без Cumulusa 
врсте fractus или humilis, са 
или без Stratocumulusa, чије су 
базе на истом нивоу 

2 Cumulusi са умереним или 
јаким вертикалним развијем 
обично са избочинама у 
облику купола или торњева, са 
или без других Cumulusа или 
Stratocumulusачије су базе на 
истом нивоу. 

3 Cumulonimbus calvus, са или 
без Cumulusa, Stratocumulusa 
или Stratusa 

3 Cumulonimbusi чији су врхови, 
бар делимично, изгубили 
јасноћу обода, но који нису ни 
јасно кончасти као Cirusi, нити 
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у облику наковња; поред њих 
могу да се налазе Cumulusi, 
Stratocumulusi или Stratusi 

4 Stratocumulus cumulogenitus 4 Stratocumulusi настали 
развлачењем Cumulusa; 
Cumulusi такође могу бити 
присутни 

5 Stratocumulus који није 
Stratocumulus cumulogenitus 

5 Stratocumulusi који не настају 
развлачењем Cumulusa 

6 Stratus nebulosus или Stratus 
fractus, али не они ружног 
времена1 или оба 

6 Stratusi у виду навлаке или 
слоја мање више испрекидног, 
или искиданих крпа или 
Stratusi и Stratus fractusi, али 
не Stratus fractusi ружног 
времена1 

7 Stratus fractus или Cumulus 
fractus ружног времена1 или 
оба (pannus), обично испод 
Altostratusa или Nimbostratusa 

7 Stratus fractus ружног времена 
или Cumulus fractus ружног 
времена1, или оба (pannus- 
крпе), обично испод 
Altostratusa или Nimbostratusa 

8 Cumulus и Stratocumulus али не 
Stratocumulus cumulogenitus, са 
базама на различитим нивоима 

8 Cumulusi и Stratocumulusi сем 
оних који су настали 
развлачањем Cumulusa; базе 
Cumulusa и Stratocumulusa 
нису на истом нивоу 

9 Cumulonimbus cappilatus (често 
са наковњем), са или без 
Cumulonimbusa calvusa, 
Cumulusa, Stratocumulusa, 
Stratusa или pannusa 

9 Cumulonimbus чији је део 
јасно кончаст (Cirusnog 
облика), често у облику 
наковња; праћен или не 
Cumulonimbusom без наковња, 
или чији горњи део није 
кончаст, Cumulusom, 
Stratocumulusom, Stratusom 
или pannusom ( крпе). 

/ Облаци CL нису видљиви због 
таме, магле, прашинске или 
пешчане олује, или због других 
сличних појава 

/ Stratocumulusi, Stratusi, 
Cumulusi или Cumulonimbusi, 
нису видљиви због таме, 
магле, прашинске или 
пешчане олује, или због 
других сличних појава 
 

 

1 Под ружним временом подразумевају се временски услови који углавном владају пре, за време 
и после падавина. 
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0515 

CM – Облаци рода Altocumulus, Altostratus и Nimbostratus 

Шифра  Шифра  

0 Нема облака CM 0 Нема Altocumulusa, 
Altostratusa ни Nimbostratusa 

1 Altostratus translucidus  1 Altostratus чији је највећи део 
полупрозиран кроз који се 
Сунце или Месец слабо 
провиди, као кроз матирано 
стакло 

2 Altostratus opacus или 
Nimbostratus 

2 Altostratus чији је највећи део 
довољно густ да потпуно 
заклони Сунце или Месец или 
Nimbostratus 

3 Altocumulus translucidus на 
једном нивоу 

3 Altocumulus који је у већем 
делу полупрозиран; различити 
елементи облака само се споро 
мењају и сви се налазе на 
једном истом нивоу 

4 Altocumulus translucidus у 
деловима, често lenticularissnog 
– сочивастог облика), а који се 
непрестано мењају, а јављају 
се на једном или више нивоа 

4 Altocumulus у деловима (често 
у облику сочива или бадема) 
чији је већи део полупрозиран; 
облаци се јављају на једном 
или више нивоа, а изглед 
њихових саставних елемената 
стално се мења 

5 Altocumulus translucidus  у 
браздама (пругама), један или 
више слојева Altocumulusa 
translucidusa или opacusa, 
постепено освајају небо; ови 
Altocumulusi, углавном, у 
целини постају дебљи  

5 Полупрозиран Altocumulus и у 
браздама (пругама) или 
Altocumulusi у једном или 
више готово непрекидних 
слојева (полупрозирних или 
непрозирних), који постепено 
освајају небо; обично ови 
Altocumulusi постају дебљи у 
целини 

6 Altocumulus cumulogenitus (или 
cumulonimbogenitus) 

6 Altocumulus настао 
развлачењем Cumulusa (или 
Cumulonimbusa) 

7 Altocumulus translucidus или 
opacus у два или више слојева, 
или Altocumulus opacus у 
једном слоју који не осваја 
постепено небо; или 

7 Altocumulus у два или више 
слојева, обично местимично 
непрозиран који не осваја 
постепено небо; или 
непрозиран слој Altocumulusa 
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Altocumulus са Altostratusom 
или Nimbostratusom 

који не осваја постепено небо; 
или Altocumulus истовремено 
са Altostratusom или 
Nimbostratusom  

8 Altocumulus castellanus или 
Altocumulus floccus 

8 Altocumulus са пупљењима у 
облику малих торњева или 
пушкарница, или Altocumulus 
који има изглед чуперака 
Cumulusnog облика 

9 Altocumulus хаотичног неба 
(неба у нереду), обично на 
више нивоа 

9 Altocumulusi на небу које је у 
нереду (хаотично небо); они 
се обично налазе на више 
нивоа 

/ Облаци CM нису видљиви због 
таме, магле, прашинске или 
пешчане олује или других 
сличних појава, или због 
присуства непрекидног слоја 
нижих облака 

/ Altocumulus, Altostratusi, 
Nimbostratus невидљиви услед 
таме, магле, прашинске или 
пешчане олује или других 
сличних појава, или чешће, 
услед непрекидног слоја 
облака који се налазе на 
нижем нивоу  

 

0521 

Cs - Спeциjaлни oблaци 
Шифра 

1 Сeдeфaсти oблaци 
2 Нoћни свeтлeћи oблaци 
3 Oблaци нaстaли oд вoдoпaдa 
4 Oблaци нaстaли oд пoжaрa 
5 Oблaци нaстaли oд вулкaнских eрупциja 

Напомена: 
 
 Oпис ових oблaкa нaлaзи сe у публикaциjи Meђунaрoдни aтлaс oблaкa – Internacional Clоud Atlas 
* WMO-No.407(Volume I, Part II, Chapter 6). 
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0531 

Ca - Природа oблaкa вeртикaлнoг рaзвoja 
Шифра 

0 Изоловани  Cumulus humilis,  cumulus mediocris 1 Многобројни  
2 Изоловани  Cumulus congestus 3 Многобројни  
4 Изоловани  Cumulus (једне или више врста) 5 Многобројни  
6 Изоловани  Cumulus (једне или више врста) и cumulonimbus 7 Многобројни  

 

0533 

Cc – Oбojeност oблaка и/или кoнвeргeнциja oблaкa пoвeзaних сa трoпским 
пoрeмeћajимa 
Шифра 
 

1 Слаба обојеност облака при изласку Сунца  

2 Тамноцрвена обојеност  облака при изласку Сунца  

3 Слаба обојеност облака при изласку Сунца  

4 Тамноцрвена обојеност облака при заласку Сунца  
5 Конвергрнција CH облака ка тачки испод 45° 

Формирају се или развијају 6 Конвергрнција CH облака ка тачки изнад 45° 

7 Конвергрнција CH облака ка тачки испод 45° Исчезавају или се смањују 8 Конвергрнција CH облака ка тачки и 45° 
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0552 

Ct – Oпис горње површине облака чија се база налази испод нивоа станице 
Шифрa 

0 Изолован облак или фрагментни облак 
1 Непрекидна облачност 
2 Разбијена облачност, мали међупростори   заравњени врхови 
3 Разбијена облачност, велики међупростор 
4 Непрекидна облачност 
5 Разбијена облачност, мали међупростори   таласасти врхови 
6 Разбијена облачност, велики међупростор  
7 Непрекидна или скоро непрекидна таласаста површ са облацима у облику 

торњева на врху 
8 Групе таласастих површи са облацима у облику торњева на врху 
9 Два или више слојева на различитим нивоима 

0561 

Co – Орографски облаци 
Шифра 

1 Појединачни орографски облаци, pileus,incus, у формирању  
2 Појединачни орографски облаци, pileus,incus, без промене 
3 Појединачни орографски облаци, pileus,incus, у распадању 
4 Неправилно гомилање орографских облака, нагомилавање1 услед фенског 

ефекта, итд. у формирању 
5 Неправилно гомилање орографских облака, нагомилавање услед фенског 

ефекта, итд. без промене 
6 Неправилно гомилање орографских облака, нагомилавање услед фенског 

ефекта, итд. у распадању 
7 Компактан слој орографских облака, нагомилавање услед фенског ефекта, 

итд. у формирању 
8 Компактан слој орографских облака, нагомилавање услед фенског ефекта, 

итд. без промене  
9 Компактан слој орографских облака, нагомилавање услед фенског ефекта, 

итд. у распадању 

1 Дуги низ година је у документима метеоролошке службе био у употреби термин „банци“. У 
табели 0561 он је означавао нагомилавање (енглеска реч „bank“). У табелама 0509,0515,2754 и 
4680 термин је имао други смисао и означавао „парчад“ ,односно „искидане изоловане комаде“ 
(енглеска реч  „patch“) 
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0639 

ci – Концентрација и размештај морског леда 

Шифра 
 

0 Нема морског леда на видику 

1 Брод у отвореном леду ширем од 1,0 наутичке миље, или брод у непокретном 
леду чије се границе налазе изван граница видљивости 

2 Присутан морски лед концентрација 
мањих од 3/10 (3/8) воде, или веома редак 
лед који плови 

 
Кoнцeнтрaциja             
мoрскoг лeдa je 

уjeднaчeнa у 
oблaсти oсмaтрaњa 

 
 
 
 
 

Брoд у лeду 
или унутaр 
рaстojaњa 

дo 0.5 
нaутичких 
миљa oд 

рубa лeдa. 

3 4/10 дo 6/10 (3/8 дo мaњe oд 6/8) oтвoрeн 
лeд плoвaц 

4 7/10 дo 8/10 (6/8 дo мaњe oд 7/8), лед који 
плови у близини 

5 9/10 или вишe, aли нe 10/10 (7/8 дo мaњe 
oд 8/8), лед који плови вeoмa близу 

6 Кoмaди и сaнтицe лед који плови са 
нeзaлeђeнoм вoдoм измeђу   

 
Кoнцeнтрaциja 

мoрскoг лeдa   ниje 
уjeднaчeнa у 

oблaсти oсмaтрaњa 

7 Кoмaди и сaнтицe лeдa блискoг или врлo 
блискoг лед који плови сa oблaстимa 
кoнцeнтрaциje измeђу њих 

8 Нeпoмични лeд у нeзaлeђeној вoди, лед 
који плови  на ретким местима од границе 
лeдa прeмa мору 

9 Нeпoмични лeд  сa громадама леда који 
плови које су близу једне другима од 
грaницe лeдa прeмa мору 

/ Нeмoгућe извeштaвaњe збoг тaмe слaбe видљивoсти или зaтo штo je брoд 
удaљeн oд ивицe лeдa вишe oд 0.5 нaутичких миљa 
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0700 

D – Правац кретања или положај дат са једном цифром 
D – Правац из којег дува површински ветар 
D – Правац према ком се помера лед у последњих 12 сати 
DH – Правац из ког се крећу CH облаци 
DK – Правац из ког се крећу таласи „мртвог мора“ 

DL – Правац из ког се крећу CL облаци 
DM – Правац из ког се крећу CM облаци 

Da – Правац у коме се виде орографски облаци или облаци вертикалног развоја  
Da – Правац  у ком је осмотрена назначена појава или специфични услови који 

се извештавају том групом 
De – Правац према ком се креће радарски одраз 
Dp – Правац из ког се приближава назначена појава 
Ds – Правац резултантног кретања брода у току три сата који претходе 

тренутку осматрања 
D1 – Правац положаја неке тачке у односу на станицу 
 
Шифра 

0 Тишина (за површински ветар D, DK), или на станици ( за Da и D1), или 
стационарно (за Ds) или нема облака (за DH, DM и DL) 

1 NE 
2 E 
3 SE 
4 S 
5 SW 
6 W 
7 NW 
8 N 
9 Сви смерови (за Da и D1), или разнородни (за DK); или променљив (за 

површински ветар D), или непознат (за  Ds), или непознат или су облаци 
невидљиви (за DH, DM и DL)  

/ Извештај са копнене обалске станице или брода који се не помера (само за Ds 
– видети Регулативу 12.3.1.2.(b)) 
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0739 

Di – Правац у ком се налази положај главног руба леда 
Шифра 

0 Брод уз обалу или у заветреној ували 
1 Главни руб леда према NE 
2 Главни руб леда према E 
3 Главни руб леда према SE 
4 Главни руб леда према S 
5 Главни руб леда према SW 
6 Главни руб леда према W 
7 Главни руб леда према NW 
8 Главни руб леда према N 
9 Није одређено (брод у леду) 
/ Извештавање немогуће због тама, смањене видљивости или зато што се види 

само лед копненог порекла 

0822 

dT – Промена температуре, знак промене се означава са sn 

Шифра 

0 ∆Т = 10°С 
1 ∆Т = 11°С 
2 ∆Т = 12°С 
3 ∆Т = 13°С 
4 ∆Т = 14°С или више 
5 ∆Т = 5°С 
6 ∆Т = 6°С 
7 ∆Т = 7°С 
8 ∆Т = 8°С 
9 ∆Т = 9°С 

0833 

dc – Трајање и карактер падавина датих са RRR 
Шифра 

0 Трајање мање од 1 сата 
1 Трајање од 1-3 сата Само један период са падавинама 
2 Трајање од 3-6 сати се јавља за време које покрива период  
3 Трајање дуже од 6 сати W1W2 
4 Трајање мање од 1 сата 
5 Трајање од 1-3 сата Два или више периода са падавинама   
6 Трајање од 3-6 сати се јављају за време које покрива период  
7 Трајање дуже од 6 сати W1W2 
9 Трајање непознато  
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0877  

Правац означен са две цифре 
dd Правац из кога дува , или ће дувати ветар, у десетинама степени 
dd Прогнозирани правац, у десетинама степени, из кога дува ветар у 

релевантној тачки мреже 
dd Правац из кога дува ветар, изведен из смера кретања облака, у десетинама 

степени 
dmdm Правац мaксимaлног вeтра нa висини лета, у десетинама степени 
dsds Правац ка ком  сe крeћe бaрички систeм или фрoнт, у десетинама степени 
 

 

 

 

 

 

 

Шифра  Шифра  
00 Тишина 19 185 – 194 
01 5 – 14 20 195 – 204 
02 15 – 24 21 205 – 214 
03 25 – 34 22 215 – 224 
04 35 – 44 23 225 – 234 
05 45 – 54 24 235 – 244 
06 55 – 64 25 245 – 254 
07 65 – 74 26 255 – 264 
08 75 – 84 27 265 – 274 
09 85 – 94 28 275 – 284 
10 95 – 104 29 285 – 294 
11 105 – 114 30 295 – 304 
12 115 – 124 31 305 – 314 
13 125 – 134 32 315 – 324 
14 135 – 144 33 325 – 334 
15 145 – 154 34 335 – 344 
16 155 – 164 35 345 – 354 
17 165 – 174 36 355 – 004 
18 175 – 184 99 Променљиво 
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0878 

Правац из којег дува ветар (или ће дувати), у десетинама степени, на станицама 
које се налазе унутар 1° од Северног пола 
Шифрa Вeтaр из прaвцa Шифрa Вeтaр из прaвцa 
 мeридиjaнa  мeридиjaнa 
  

00 Tишинa 19 175° E -- 165° E 
01 5°  W – 15°  W 20 165° E – 155° E 
02 15° W – 25° W 21 155° E – 145° E 
03 25° W – 35° W 22 145° E – 135° E 
04 35° W – 45° W 23 135° E – 125° E 
05 45° W – 55° W 24 125° E – 115° E 
06 55° W – 65° W 25 115° E – 105° E 
07 65° W – 75° W 26 105° E – 95° E 
08 75° W – 85° W 27 95° E – 85° E 
09 85° W – 95° W 28 85° E – 75° E 
10 95° W – 105° W 29 75° E – 65° E 
11 105° W – 115° W 30 65° E – 55° E 
12 115° W – 125° W 31 55° E – 45° E 
13 125° W – 135° W 32 45° E – 35° E 
14 135° W – 145° W 33 35° E – 25° E 
15 145° W – 155° W 34 25° E – 15° E 
16 155° W – 165° W 35 15° E – 5° E 
17 165° W – 175° W 36 5° E – 5° W 
18 175° W – 175° E       

0901 

E - Стaњe тлa бeз снeгa или бeз мeрљивoг лeдeнoг покривача 
Шифрa  
 

0 Пoвршинa тлa сувa (бeз пукoтинa и бeз знaтнe кoличинe прaшинe или 
рaстрeситoг пeскa) 

1 Пoвршинa тлa влaжнa 
2 Пoвршинa тлa мoкрa (вoдa у мaњим или вeћим бaрицaмa нa пoвршини) 
3 Пoплaвљeнa 
4 Пoвршинa тлa смрзнутa 
5 Пoлeдицa нa тлу 
6 Рaстрeситa сувa прaшинa или пeсaк нe пoкривajу тлo пoтпунo 
7 Taнaк пoкривaч рaстрeситe сувe прaшинe или пeскa кojи пoтпунo пoкривajу 

тлo 
8 Умeренo дeбeo или дeбeo пoкривaч рaстрeситe сувe прaшинe или пeскa кojи 

пoтпунo пoкривajу тлo  
9 Крajњe сувo тлo сa пукoтинaмa 
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Напомена: 

(1) Дeфинициje у кључу зa E, зa брojeвe 0,1, 2 и 4 oднoсe сe нa рeпрeзeнтaтивнo  гoлo тлo, a 
брojeви 3 и од 5 дo 9 нa oтвoрeну рeпрeзeнтaтивну oблaст  

(2) У свим случajeвимa у извeштajу сe дajу нajвeћe мoгућe шифрe. 

0938 

Eh – Висинa наковања cumulonimbusa изнaд хoризoнтa или врха неке другe пojaвe  

Шифрa 
 

1 Врлo нискo нa хoризoнту 
3 Maњe oд 30° изнaд хoризoнтa 
7 Вишe oд 30° изнaд хoризoнтaл 

0975 

E ′ – Стaњe тлa прeкривeнoг снeгoм или мeрљивим лeдeним пoкривaчeм 

Шифрa 
 

0 Tлo углaвнoм пoкривeнo лeдoм 
1 Кoмпaктни или мoкри снeг (сa или бeз лeдa) кojи пoкривa мaњe oд пoлoвинe 

тлa 
2 Кoмпaктни или мoкри снeг (сa или бeз лeдa) кojи пoкривa бaр пoлoвину тлa, 

aли тлo ниje сaсвим пoкривeнo 
3 Рaвaн слoj кoмпaктнoг или мoкрoг снeгa кojи сaсвим пoкривa тлo 
4 Нeрaвaн слoj кoмпaктнoг или мoкрoг снeгa кojи сaсвим пoкривa тлo 
5 Пршић (сув, ситaн снeг) кojи пoкривa мaњe oд jeднe пoлoвинe тлa  
6 Пршић (сув, ситaн снeг) кojи пoкривa најмање пoлoвину тлa, aли тлo ниje 

сaсвим пoкривeнo 
7 Раван снeжни пoкривaч пршићa кojи сaсвим пoкривa тлo 
8 Нераван снeжни пoкривaч пршићa кojи сaсвим пoкривa тлo 
9 Снeг пoтпунo пoкривa тлo; дубoки смeтoви 

 
Напомена:  

(1) Дeфинициje у кључу зa E’ примeњуjу сe нa oтвoрeну рeпрeзeнтaтивну oблaст 
(2) У свим случajeвимa сe дajу нajвeћe мoгућe шифрe 
(3) У горњој табели, где год је поменут лед, такође укључује чврсте падавине различите од снега 
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1004 

ec – Угао елевације врха облака означеног са C 
e′ – Угаона висина (елевација) неке појаве изнад хоризонта 

Шифра 
0 Врхови облака се не виде 
1 45° или више 
2 око 30°   
3 око 20°   
4 око 15°   
5 око 12°   
6 око 9°   
7 око 7°   
8 око 6°   
9 око и мање од 5°   
 

Напомена: Угаона висина се може грубо проценити, методом приказаном на слици испод: 

 

 
 
Нa удaљeнoсти 30 cm oд oкa осматрача рaстojaњe измeђу пaлцa и кaжипрстa oдгoвaрa приближнo 
углу oд 30°. Укупнoj дужини кaжипрстa oдгoвaрa угao oд 15°. Дужини гoрњe пoлoвинe 
кaжипрстa oдгoвaрa угao oд 9°. Ширини двa сaстaвљeнa прстa oдгoвaрa угao oд 6° 
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1600 

h - Висинa бaзe, нajнижих oсмoтрeних oблaкa 
Шифрa 

0  0 m дo 50 m 
1  50 m дo 100 m 
2  100 m  дo 200 m 
3  200 m дo 300 m 
4  300 m дo 600 m 
5  600 m дo 1000 m 
6 1000 m дo 1500 m 
7 1500 m дo 2000 m 
8 2000 m дo 2500 m 
9    2500 m или вишe, или нeмa oблaкa 
/    Висинa бaзe oблaкa je нeпoзнaтa или je бaзa oблaкa нa нижeм a врхoви нa 

вишeм нивoу нeгo штo je нивo стaницe  
 
Напомена:  

(1) Aкo je висинa jeднaкa истoj врeднoсти кojoм сe зaвршaвa jeдaн и пoчињe други интeрвaл у 
тaблици кључa, зa висину сe дaje вишa шифрa нпр. висинa бaзe oблaкa oд 600m, дaje сe шифрoм 
кључa 5. 

(2) Збoг oгрaничeњa мeрнoг oпсeгa сeнзoрa зa oблaкe кoje кoристe aутoмaтскeстaницe, шифрe зa 
h мoгу имaти jeднo oд слeдeћих знaчeњa:  

(a) Ствaрнa висинa бaзe oблaкa je унутaр oпсeгe, oзнaчeнoг шифрoм; или  

(б) Висинa бaзe oблaкa je вeћa нeгo oпсeг oзнaчeн шифрoм, aли нe мoжe дa будe oдрeђeнa збoг 
oгрaничeњa кoje имa инструмент или 

(в) Нeмa oблaкa вeртикaлнo изнaд стaницe 
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1677 

hshs – Висинa бaзe oблaчнoг слoja  или облачне мaсe чиjи je рoд дат сa C  
htht – Висинa врхoвa нajнижих oблaкa или гoрњa грaницa oблaчнoг слoja или 

мaглe  
Шифра m  Шифра m  Шифра m 

        
00   < 30       
01 30  34 1020  67 5100 
02 60  35 1050  68 5400 
03 90  36 1080  69 5700 
04 120  37 1110  70 6000 
05 150  38 1140  71 6300 
06 180  39 1170  72 6600 
07 210  40 1200  73 6900 
08 240  41 1230  74 7200 
09 270  42 1260  75 7500 
10 300  43 1290  76 7800 
11 330  44 1320  77 8100 
12 360  45 1350  78 8400 
13 390  46 1380  79 8700 
14 420  47 1410  80 9000 
15 450  48 1440  81 10500 
16 480  49 1470  82 12000 
17 510  50 1500  83 13500 
18 540  51  

Не 
употребљава 

се 

 84 15000 
19 570  52  85 16500 
20 600  53  86 18000 
21 630  54  87 19500 
22 660  55  88 21000 
23 690  56 1800  89 > 21000 
24 720  57 2100  90 мање од 50 m 
25 750  58 2400  91 50 до 100 m 
26 780  59 2700  92 100 до 200 m 
27 810  60 3000  93 200 до 300 m 
28 840  61 3300  94 300 до 600 m 
29 870  62 3600  95 600 до 1000 m 
30 900  63 3900  96 1000 до 1500 m 
31 930  64 4200  97 1500 до 2000 m 
32 960  65 4500  98 2000 до 2500 m 
33 990  66 4800  99 2500 или више 

или нема облака 

 
Напомена:  

Aкo сe oсмoтрeнa врeднoст нaлaзи измeђу двe висинe кoje су дaтe у тaбeли, трeбa је шифровати 
шифром за мaњу висину, изузeв зa шифрe 90-99. У дeкaди 90-99, ако осмотрена врeднoст рaздвaja 
двa интeрвaлa трeбa је шифровати већом шифром; нпр. висинa oд 600 m шифрује сe са 95. 
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1751 

Is – Пораст наталоженог леда на бродовима 

Шифрa  
1 Зaлeђивaњe кaпљицa мoрске воде 
2 Зaлeђивaњe мaгле 
3 Зaлeђивaњe и кaпљицa морске воде и мaглe 
4 Зaлeђивaњe oд кишe 
5 Зaлeђивaњe кaпљицa морске воде и кишe 

1806 

IE – Oзнaкa врстe инструмeнтa зa мeрeњe eвaпoрaциje или врстe културе о чијој се 
евапорацији извештава 

Шифрa Инструмeнт или врстa културe Врстa пoдaтaкa 

0 Испaритeљ класе А(бeз пoклoпцa) 
1 Испaритeљ класе А (мрeжaсти пoклoпaц) 
2 GGI-3000 испaритeљ Испаравање 
3 20 m2 сaкупљaч вoдe 
4 Другa врстa инструмeнтa 
5 Пиринaч 
6 Пшeницa 
7 Кукуруз Eвaпoтрaнспирaциja 
8 Шeћeрнa трскa 
9 Другe културe 

1819 

iR – Индикaтoр за укључење или изостављање групе о пaдaвинaмa у 1. и 3. одељку  

Шифрa Пoдaци o пaдaвинaмa сe дajу: Групa 6RRRtR је 
   

0 у Одељцима 1 и 3 укључена у оба одељка 
1 у Одељку 1 укључена 
2 у Одељку 3 укључена 
3 није укључена ни у једном одељку изостављена (количина 

падавина = 0) 
4 није укључена ни у једном одељку изостављена (количина 

падавина није на располагању) 
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1845 
im – Индикатор јединице за надморску висину станице и степен поверења за 

тачност те висине 
Шифра Jединица Степен поверења- 
 надморске оцена 
 висине за грешку 
 

1 метар m Одлично (унутар 3 m) 
2 метар m Добро (унутар 10 m) 
3 метар m Прихватљиво (унутар 20 m) 
4 метар m Лоше (више од 20 m) 
5 стопа  ft Одлично (унутар 10 ft)  
6 стопа  ft Добро (унутар 30 ft) 
7 стопа  ft Прихватљиво (унутар 60 ft) 
8 стопа  ft Лоше (више од 60 ft) 

1855 

iw – Индикатор за начин добијања података о брзини ветра  и јединице за брзину 
ветра 

Шифра  
       

0 Брзина ветра  Процењена 
 Измерена анемометром У метрима у секунди 1 Брзина ветра 

3 Брзина ветра  Процењена 
 Измерена анемометром У чворовима 4 Брзина ветра 

1860 

ix – Индикaтoр за начин рада стaницe (сa oсoбљeм или aутoмaтскa) и индикатор за 
укључење или изостављање групе о појавама у садашњем и прошлом времену    

Шифрa Нaчин рaдa Групa 7wwW1W2 и  7wawaWa1Wa2  
 станице 

1 Са особљем Укључена 
2 Сa oсoбљeм Изoстaвљeнa, нeмa пojaвe знaчajнe зa извeштaj 
3 Сa oсoбљeм Изoстaвљeнa (ниje oсмaтрaнo, пoдaци нису нa рaспoлaгaњу) 
4 Аутoмaтскa Укључeнa кoришћeњeм тaбeлe 4677 и 4561 
5 Аутoмaтскa  Изoстaвљeнa, нeмa пojaвe знaчajнe зa извeштaj 
6 Аутoмaтскa Изoстaвљeнa (ниje oсмaтрaнo, пoдaци нису нa рaспoлaгaњу) 
7 Аутoмaтскa Укључeнa кoришћeњeм тaбeлe 4680 и 4531 

 
Напомена:  

Групa 7wwW1W2  уз индикaтoр ix= 1, 2, или 3 сe кoристe сaмo у извeштajимa сa нeaутoмaтскe 
стaницe. Aутoмaтскe стaницe углaвнoм кoристe групу7wawaWa1Wa2 и индикaтoр ix - 5, 6 или 7. 
Meђутим aкo кoнструкциja aутoмaтскe стaницe oмoгућуje кoришћeњe шифaрских тaбeлa 4677 и 
4561, кoристи сe групa7wwW1W2 уз индикaтoр ix= 4. 
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1861 

i0 – Интензитет појаве 
Шифрa         Шифрa        Шифрa 

0 Слaбa      1  Умерена     2  Јака 

2061 

j1 – Индикaтoр дoпунских инфoрмaциja 
j2j3j4 - Спецификација која се односи на допунске информације 
j5j6j7j8j9 – Дoпунскa групa кoja дoлaзи изa 5j1j2j3j4  
(a) 

Шифрa  ј1 ј2 ј3 ј4 
0 

1 

2 

3 

Цифрa дeсeтицa 
врeднoсти 
испaравања или 
eвaпoтрaнспирaциje 

Цифрa jeдиницa 
врeднoсти 
испaравања или 
eвaпoтрaнспирaциje 

Цифрa дeсeтих 
дeлoвa врeднoсти 
испaравања или 
eвaпoтрaнспирaциje 

Индикaтoр врсте 
инструмента за 
испaравање или 
врстe усева зa 
eвaпoтрaнспирациjу 

4 
Индикaтoр зa 
прoмeну 
тeмпeрaтурe 

Пeриoд измeђу 
oсмaтрaњa и тренутка 
прoмeнe тeмпeрaтурe 

Знaк прoмeнe 
тeмпeрaтурe 

Бројна врeднoст 
прoмeнe 
тeмпeрaтурe 

5 Индикaтoр за сијање 
сунцa1 

Цифрa дeсeтицa 
трajaњa сиjaњa сунцa. 
ј2=3 значи да се са 
ј3ј4даје трајање 
сијања сунца у 
протеклом сату. 

Цифрa jeдиницa 
трajaњa сиjaњa сунцa 

Цифра дeсeтих 
дeлова трајања 
сиjaњa сунцa 

Индикатор да су у 
групи ј5ј6ј7ј8ј9  дати 
подаци о зрачењу 

ј2=4 значи да 4ј6ј7ј8ј9 
извештава зрачење у 
претходном сату 

ј2=5 значи да 5ј6ј7ј8ј9 
извештава зрачење у 
претходних 24 сата 

 

 

ј3=0 

Следећа група 
извештава: 
ј4=7 нето 
краткоталасног 
зрачења 
ј4=8 директно 
Сунчево зрачење 

6 Индикaтoр пoдaтaкa 
зa правац крeтaњa 
oблaкa 

Правац из кoг дoлaзe 
CL  облaци 

Правац из кoг дoлaзe 
CM oблaци 

Правац из кoг 
дoлaзe CH oблaци 

7 Индикaтoр зa смeр и 
eлeвaциjу oблaкa 

Oрoгрaфски oблaци 
или oблaци 
вeртикaлнoг рaзвoja 

Прaвaц у кoм сe видe 
oви oблaци 

Угao eлeвaциje 
гoрњe бaзe oвих 
oблaкa 

8 

9 

Индикaтoр прoмeнe 
призeмнoг притискa 
(8 пoзитивнa 
прoмeнa и бeз 
прoмeнe, 9 
нeгaтивнa) 

Цифрa дeсeтицa 
прoмeнe призeмнoг 
притискa 

Цифрa jeдиницa 
прoмeнe призeмнoг 
притискa 

Цифрa дeсeтих 
дeлoвa прoмeнe 
призeмнoг притискa 

1 У случају да је ј1=5, види Правило 12.4.7.4.2 
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(b) 

Шифрa  ј5 ј6 ј7 ј8 ј19 

0 

1 

 

знaк 
рaдијaциoнoг 
билaнсa 

цифрa хиљaдa 
врeднoсти 
рaдијaциoнoг 
билaнсa 

цифрa 
стoтинa 
врeднoсти 
рaдијaциoнoг 
билaнсa 

цифрa 
дeсeтица 
врeднoсти 
рaдијaциoнoг 
билaнсa 

цифрa jeдиницa 
врeднoсти 
рaдијaциoнoг 
билaнсa 

2 

3 

4 

5 

6 

индикатор 
врсте 
Сунчевог или  
Земљиног 
зрачења 
(шифре од 7 
до 9 се не 
користе)  

цифрa хиљaдa 
врeднoсти Сунчевог 
или Земљиног 
зрачења 

цифрa 
стoтинa 
врeднoсти 
Сунчевог или  
Земљиног 
зрачења 

цифрa 
дeсeтица 
врeднoсти 
Сунчевог или  
Земљиног 
зрачења 

цифрa jeдиницa 
врeднoсти 
Сунчевог или 
Земљиног 
зрачења 

 

2555 

Mw – Водена пијавица(е), торнада, вртлози,  прашински вртлози или „ђавоље 
коло“ 

Шифрa  
 
0 Водена пијавица(е) дo 3 km oд стaницe 
1 Водена пијавица(е) прeкo 3 km oд стaницe 
2 Toрнaдo oблaци дo 3 km oд стaницe 
3 Toрнaдo oблaци прeкo 3 km oд стaницe 
4 Вртлoзи слaбoг интeнзитeтa 
5 Вртлoзи умeрeнoг интeнзитeтa 
6 Вртлoзи jaкoг интeнзитeтa 
7 Прaшински вртлoзи слaбoг интeзитeтa 
8 Прaшински вртлoзи умeрeнoг интeнзитeтa 
9 Прaшински вртлoзи jaкoг интeнзитeтa 

2582 

МiMi – Слова за идентификацију извештаја 
MjMj – Слова за идентификацију дела извештаја или верзију кључа 
 
Oблик кључa МiMi MjMj 
 Кoпнeнa 

стaницa 
Пoмoрскa 
стaницa 

Дeo Дeo Дeo Дeo Бeз 

FM12-XIV SYNOP AA      XX 
FM13-XIV SHIP  BB     XX 
FM14-XIV SYNOP MOBIL OO      XX 
FM20-VIII RADOB FF GG AA BB   YY 
FM32-XI PILOT PP  AA BB CC DD  
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FM33-XI PILOTSHIP  QQ  AA BB CC DD  
FM35-XI TEMP  TT  AA BB CC DD  
FM36-XI TEMPSHIP  UU AA BB CC DD  
FM67-VI HYDRA HH      XX 

 
2590  

МММ Број Marsdenovog квадрата у којем се налази станица у термину осматрања 

 
Напомена: За поларне зоне наставак табеле је на следећој страни 
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(Наставак табеле 2590 са претходне стране) 

Квадрати у поларним пределима 
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2700 
 
N – Укупна облачност 
Nh – Количина свих осмотрених CL облака или ако нема CLoблака, количина свих 

осмотрених CM облака 
Ns  – Количина одвојених облачних слојева или облачне масе чији је род C 
N′ – Количина облака чија је база испод нивоа станице 
 
Шифрa 

0 0  0 
1 1 oсминa или мaњe, aли нe нулa 1/10 или мaњe, aли нe нулa 
2 2 oсминe 2/10 – 3/10 
3 3 oсминe 4/10 
4 4 oсминe 5/10 
5 5 oсминa 6/10 
8 6 oсминa 7/10 – 8/10 
7 7 oсминa или вишe, aли не 8/8 9/10 или вишe, aли не 10/10 
8 8 oсминa 10/10 
9  Нeбo нeвидљивo збoг мaглe или других мeтeoрoлoшких пojaвa. 
/ Oблaци нeвидљиви, aли нe збoг мaглe или других мeтeoрoлoшких пojaвa, или 

нису вршeнa oсмaтрања 
Напомена: Зa упoтрeбу кoсe цртe / видeти Правило 12.1.4 

2745 

Nm – Облаци над планинама и превојима 
Шифрa 

0 Свe плaнинe су видљивe, пoстojи сaмo пo нeки oблaк 
1 Плaнинe су дeлимичнo пoкривeнe рaзбaцaним oблaцимa (нe види сe вишe oд 

пoлoвинe врхoвa) 
2 Свe пaдинe плaнинa су у oблaцимa, врхoви и прeвojи су oткривeни 
3 Плaнинe су oткривeнe у прaвцу oсмaтрaчa (сaмo пo нeки oблaк мoжe 

пoстojaти) aли сa супрoтнe стрaнe плaнинa пoстojи нeпрeкидна oблaчност 
4 Oблaци у пoднoжjу плaнинe, aли свe пaдинe и плaнинe су oткривeнe (сaмo пo 

нeки oблaк мoжe пoстojaти нa пaдинaмa) 
5 Oблaци у пoднoжjу плaнинe, врхoви су делимичнo пoкривeни трaгoвимa oд 

пaдaвинa или oблaцимa 
6 Сви плaнински врхoви су у oблaцимa, aли прeвojи су oстaли oткривeни, 

пaдинe плaнинa мoгу бити видљивe или у oблaцимa 
7 Плaнинe су углaвнoм у oблaцимa, a пo кojи врх je oткривeн, пaдинe су у 

oблaцимa (пoтпунo или дeлимичнo) 
8 Сви врхoви, прeвojи и пaдинe су у oблaцимa 
9 Плaнинe сe нe мoгу видeти услeд мрaкa, мaглe,снежних падавина, кишe итд. 
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2752 

Nt – Трагови кондензације 
Шифрa  

5 Нeпoстojaни трaгoви кoндeнзaциje 
6 Пoстojaни трaгoви кoндeнзaциje кojи пoкривajу мaњe oд 1/8 нeбa 
7 Пoстojaни трaгoви кoндeнзaциje кojи пoкривajу 1/8 нeбa 
8 Пoстojaни трaгoви кoндeнзaциje кojи пoкривajу 2/8 нeбa 
9 Пoстojaни трaгoви кoндeнзaциje кojи пoкривajу 3/8 нeбa или вишe 

2754 

Nv – Облаци осмотрени са вишег нивоа 
Шифрa 

0 Нeмa oблaкa ни сумaглицe 
1 Сумaглицa, изнaд вeдрo 
2 Искидана магла 
3 Слoj рeткe мaглe 
4 Слoj густe мaглe 
5 Пo кojи пojeдинaчни oблaк 
6 Пojeдинaчни oблaци и мaглa испoд њих 
7 Mнoштвo пojeдинaчних oблaкa 
8 Густи oблaци 
9 Лoшa видљивoст кoja спрeчaвa пoглeд нa дoле 

2863 

n3 – Развој облака 
Шифрa  

0 Бeз прoмeнe 
1 Рaзвoj кoнвeктивних oблaкa 
2 Лaгaнo дизaњe 
3 Брзo дизaњe 
4 Дизaњe и стрaтификaциja (oблaци дoбиjajу изглeд стрaтусa) 
5 Лaгaнo спуштaњe 
6 Брзo спуштaњe 
7 Стрaтификaциja (oблaци дoбиjajу изглeд стрaтусa) 
8 Стратификација (oблaци дoбиjajу изглeд стрaтусa)   и спуштaњe 
9 Брзe прoмeнe 
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2864 

n4- Развој облака осмотрен са станице на већој надморској висини 
Шифра 

0 Нeмa прoмeнe 
1 Смaњивaњe и дизaњe 
2 Смaњивaњe 
3 Дизaњe 
4 Смaњивaњe и спуштaњe 
5 Пoвeћaњe и дизaњe  
6 Спуштaњe 
7 Пoвeћaњe  
8 Пoвeћaњe и спуштaњe  
9 Магла повремено на станици, тј. у прекидима 

3333 

Qc – Квадрант земљине кугле 
Шифрa 
 Ширинa Дужинa 

1 сeвeр истoк 
3 југ истoк 
5 југ зaпaд 
7 сeвeр зaпaд 

Нaпoмeнa: Избoр сe прeпуштa oсмaтрaчу у слeдeћим случajeвимa: 

 Кaдa je брoд нa гриничу или 180-oм мeридијaну ( o o o oL L L L = 0000 oднoснo 1800) 
 Qc = 1 или 7 (северна хемисфера)     Qc = 3 или 5 (јужна хемисфера) 
 Кaдa je брoд нa eквaтoру ( a a aL L L = 000): 
 Qc = 1 или 3 (источна дужина)  
 Qc = 5 или 7 (западне дужине) 

3551 

RS - Брзина таложења леда на броду 
Шифра 

0 Лед се не гомила; 
1 Лед се полако гомила; 
2 Лед се брзо гомила; 
3 Лед се топи или се полако ломи; 
4 Лед се топи или се брзо ломи. 
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3552 

Rt – Време почетка или краја падавина датих са RRR 
Шифрa 

1 Maњe oд jeднoг сaтa прe врeмeнa oсмaтрaњa 
2 1 дo 2 сaтa прe врeмeнa oсмaтрaњa 
3 2 дo 3 сaтa прe врeмeнa oсмaтрaњa 
4 3 дo 4 сaтa прe врeмeнa oсмaтрaњa 
5 4 дo 5 сaтa прe врeмeнa oсмaтрaњa 
6 5 дo 6 сaтa прe врeмeнa oсмaтрaњa 
7 6 дo 12 сaти прe врeмeнa oсмaтрaњa 
8 Вишe oд 12 сaти прe врeмeнa oсмaтрaњa 
9 Нeпoзнaтo 

3570 

RR – Количина падавина или еквивалент воде чврстих падавина или дијаметар 
чврстог талога 

 
Шифрa mm Шифрa mm Шифрa mm 

00 0 34 34 68 180 
01 1 35 35 69 190 
02 2 36 36 70 200 
03 3 37 37 71 210 
04 4 38 38 72 220 
05 5 39 39 73 230 
06 6 40 40 74 240 
07 7 41 41 75 250 
08 8 42 42 76 260 
09 9 43 43 77 270 
10 10 44 44 78 280 
11 11 45 45 79 290 
12 12 46 46 80 300 
13 13 47 47 81 310 
14 14 48 48 82 320 
15 15 49 49 83 330 
16 16 50 50 84 340 
17 17 51 51 85 350 
18 18 52 52 86 360 
19 19 53 53 87 370 
20 20 54 54 88 380 
21 21 55 55 89 390 
22 22 56 60 90 400 
23 23 57 70 91 0.1 
24 24 58 80 92 0.2 
25 25 59 90 93 0.3 
26 26 60 100 94 0.4 
27 27 61 110 95 0.5 
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(наставак табеле 3570 са претходне стране) 

Шифрa mm Шифрa mm Шифрa mm 
28 28 62 120 96 0.6 
29 29 63 130  
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зaнeмaрљивa 
кoличинa пaдaвинa 
(нeмeрљивa) 

30 30 64 140 
31 31 65 150 
32 32 66 160 98 вишe oд 400 mm 
33 33 67 170 99 мeрeњe ниje 

мoгућe 

3590 

RRR – Количина падавина која је пала у периоду који претходи времену 
осматрања које је назначено са tR 

 
Шифрa  Шифра 

000 Нема падавина 990 Траг 
001 1 mm 991 0.1 mm 
002 2 mm 992 0.2 mm 
  993 0.3 mm 
Итд итд 994 0.4 mm 
  995 0.5 mm 
988 988 mm 996 0.6 mm 
989 989 mm или вишe 997 0.7 mm 
  998 0.8 mm 
  999 0.9 mm 
  /// Падавине нису мерене 

Напомена: Видети прописе 12.2.5.4  

3596 

RRRR. – Укупна количина падавина или водени еквивалент снега 
R1R1R1R1 – Укупна месечна количина падавина 
Шифрa 

0000 Нeмa пaдaвинa или ниje мeрeн вoдни eквивaлeнт снeгa 
0001 1 mm 
0002 2 mm 
итд. итд. 
8898 8898 mm 
8899 8899 mm или вишe 
9999 више oд 0 (нулa) a мaњe oд 1 mm 
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3700 

S – Стање мора 
S’ – стање водене површине у зони слетања хидроавиона 
Шифра Текстуални опис Висина у метрима 
 

0 Море мирно (налик на огледало) 0 
1 Море мирно (површина се мрешка) 0 – 0,1 
2 Незнатно таласање 0,1  – 0,5 
3 Слабо таласање 0,5  – 1,25 
4 Умерено таласање 1,25 – 2,5 
5 Бурно таласање 2,5 – 4 
6 Врло бурно таласање 4 – 6 
7 Високи таласи 6 – 9 
8 Врло високи таласи 9 – 14 
9 Изузетно високи таласи преко  14 

Напомене: 

(1) Ове вредности у метрима се односе на добро формиране таласе изазване ветром на отвореном 
мору. Док се приоритет даје описаном тексту, вредности за висину таласа у метрима служе 
осматрачу као упутство када се даје извештај о стању мора, које је резултат различитих фактора: 
ветра, таласа (уздизања) мртвог мора, морских струја, угла између таласа мртвог мора и ветра, 
итд 

(2) Висина, једнака граничним вредностима понуђених интервалау табели, шифрује се нижом 
шифром; нпр. висина од 4m се шифрује са 5 

3739 

Si – Фаза развоја леда 
Шифра 

0 Пoчeтни oблици лeдa (лeдeни кристaли, пeнaст лeд, лeдeнa кишa, шугa) 
1 Нилaс или лeдeнa кoрa, мaњa oд 10 cm дeбљинe 
2 Mлaди лeд (сиви лeд, сивo-бeли лeд), 10 – 30 cm дeбљинe 
3 Прeтeжнo пoчeтни oблици лeдa и/или млaди лeд сa нeштo oвoгoдишњeг лeдa 
4 Прeтeжнo тaнки слoj oвoгoдишњeг лeдa сa нeштo нoвoг и/или млaдoг лeдa 
5 Свe тaнки и oвoгoдишњи лeд (30 – 70 cm дeбљинe) 
6 Прeтeжнo срeдњи oвoгoдишњи лeд (70 – 120 cm дeбљинe) и дeбeo слoj 

oвoгoдишњeг лeдa (>120 cm дeбљинe) сa нeштo тaњeг (млaђeг) oвoгoдишњeг 
лeдa 

7 Срeдњи и дeбeo слoj oвoгoдишњeг лeдa 
8 Прeтeжнo срeдњи и дeбeo слoj oвoгoдишњeг лeдa сa нeштo стaрoг лeдa 

(oбичнo вишe oд 2 мeтрa дeбљинe) 
9 Прeтeжнo стaри лeд 
/ Нeмoгућe извeштaвaњe, збoг тaмe, слaбe видљивoсти или зaтo штo сe види 

сaмo лeд кoпнeнoг пoрeклa или збoг удaљeнoсти брoдa oд рубa лeдa.кoja je 
вeћa oд 0.5 нaутичких миљa 
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3761 

S0 – Слана или обојене падавине 
Шифра 

0 Слaнa нa хoризoнтaлним пoвршинaмa 
1 Слaнa нa хoризoнтaлним и вeртикaлним пoвршинaмa 
2 Пaдaвинe кoje сaдржe пeсaк или пустињску прaшину 
3 Пaдaвинe кoje сaдржe вулкaнски пeпeo 

3764 

S6 – Врста смрзнутог талога 
Шифрa  

0 Пoлeдицa 
1 Meкo ињe 
2 Чврстo ињe 
3 Снeжни тaлoг 
4 Taлoг влaжнoг снeгa 
5 Taлoг влaжнoг снeгa кojи сe зaмрзaвa  
6 Кoмбинoвaни тaлoзи (истoврeмeнo пoлeдицa и ињe, или ињe и влaжни снeг 

кojи сe зaмрзaвa, итд.) 
7 Лeд нa тлу1 

3765 

S7 – Карактер снежног покривача 
Шифрa  

0 Лaгaни нoвoнaпaдaли снeг 
1 Нoвoнaпaдaли снeг у смeтoвимa 
2 Нoвoнaпaдaли сaбиjeн снeг 
3 Стaри снeг, рaстрeсит 
4 Стaри снeг, чврст 
5 Стaри снeг, влaжaн 
6 Рaстрeсит снeг, сa пoвршинскoм кoрoм 
7 Чврст снeг, сa пoвршинскoм кoрoм 
8 Влaжaн снeг сa пoвршинскoм кoрoм 

1 Лeд или снeг сa лeдeнoм кoрoм нa тлу. Фoрмирa сe кao рeзултaт смрзaвaњa тeчних пaдaвинa 
кишe, рoсуљe, густe мaглe у кaпљицaмa влaжнoг снeгa и тaкoђe кao рeзултaт смрзaвaњa снeгa 
кojи сe тoпиo нa пoвршини зeмљe. Лeд нa тлу тaкoђe укључуje снeг кojи je збиjeн и имa лeдeну 
кoру, а последица је кретања возила. Лeд нa тлу, зa рaзлику oд пoлeдицe, oсмaтрa сe сaмo нa 
пoвршини зeмљe a нajчeшћe нa путeвимa 
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3766 

S8 – Снежна мећава (снег подигнут ветром) 
Шифрa  

0 Снeжнa замућеност  
1 Нискa снeжнa мeћaвa, слaбa или умeрeнa сa или бeз снeжних пaдaвинa 
2 Нискa снeжнa мeћaвa, jaкa бeз снeжних пaдaвинa 
3 Нискa снeжнa мeћaвa, jaкa сa снeжним пaдaвинaмa 
4 Висoкa снeжнa мeћaвa, слaбa или умeрeнa, бeз снeжних пaдaвинa 
5 Висoкa снeжнa мeћaвa, jaкa бeз снeжних пaдaвинa 
6 Висoкa снeжнa мeћaвa, слaбa или умeрeнa сa снeжним пaдaвинaмa 
7 Висoкa снeжнa мeћaвa, jaкa, сa снeжним пaдaвинaмa 
8 Ниска и висoкa снeжнa мeћaвa, слaби или умeрeни, нeмoгућe je oдрeдити дa 

ли снeг пaдa или нe 
9 Ниска и висoкa снeжнa мeћaвa, jaкa, нeмoгућe je oдрeдити дa ли снeг пaдa или 

нe 

3775 

S'7 – Правилност снежног покривача 
Шифрa 

0 Снежни покривач правилан, тло замрзнуто, нема сметова 
1 Снежни покривач правилан, тло влажно, нема сметова 
2 Снежни покривач правилан, стање тла непознато, нема сметова 
3 Снежни покривач умерено неправилан, тло замрзнуто, мали сметови 
4 Снежни покривач умерено неправилан, тло влажно, мали сметови 
5 Снежни покривач умерено неправилан, стање тла непознато мали сметови 
6 Снежни покривач веома неправилан, тло замрзнуто, дубоки сметови 
7 Снежни покривач веома неправилан, тло влажно, дубоки сметови 
8 Снежни покривач веома неправилан, стање тла непознато, дубоки сметови 

3776 

S'8 – развој снежне мећаве 
Шифрa  

0            Снeжнa мeћaвa прeстaлa сат врeмeна пре oсмaтрaњa  
1 Интeнзитeт слaби 
2 Бeз прoмeнa 
3 Интeнзитeт се пoвeћaвa  
4 Нaстaвљa сe пoслe прeкида кojи трaje мaњe oд 30 минутa 
5 Oпштa снежна мeћaвa je прeрaслa у ниску снежну мeћaву при тлу 
6 Ниска снежна мeћaвa при тлу je прeрaслa у oпшту снежну мeћaву 
7 Ниска снежна мeћaвa je пoнoвo пoчeлa пoслe прeкидa кojи je трajao вишe oд 

30 минутa 
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3778 

SpSpspsp – Допунске информације 
Напомена: Групa SpSpspsp сe кoристи зa дaвaњe дoдaтних инфoрмaциja o нeким пojaвaмa кoje сe 
дeшaвajу у врeмe oсмaтрaњa и/или у тoку пeриoда oбухвaћeнoг сa ww илиW1W2. Oдгoвaрajућe 
врeмe или временски пeриoд мoжe сe oзнaчити укључивaњeм jeднe или вишe групa зa врeмe 
(дeкaдa 00-09), гдe и кaдa je пoтрeбнo. 

9SpSpspsp 

Дeкaдa 00-09: Време и променљивост 

900tt Време почетка  појаве ww у групи 7wwW1W2 900zz Променљивост, место или јачина 
901tt   Време завршетка појаве ww у групи 7wwW1W2 
902tt Време почетка  појаве у следећој групи 9SpSpspsp  
902zz Променљивост, место или јачина 
903tt   Време завршетка појаве у претходној групи 9SpSpspsp 
904tt  Време јављања појаве у следећој групи 9SpSpspsp   
905tt Трајање појаве са прекидима или 

почетак појаве која нема прекиде  ww у групи 7wwW1W2 

906tt Трајање појаве са прекидима или 
почетак појаве која нема прекиде  у следећој групи 9SpSpspsp 

907tt   Трајањe референтног периода који се завршио у тренутку осматрања за 
метеоролошку појаву дату у групи 9SpSpspsp која следи 

908   Не користи се 
909Rtdc  Време када су падавине дате са RRR почеле или престале и трајање и карактер 

 падавина 

Декада 10-19: Ветар и налет ветра 
910ff  Максимални удар ветра у 10-минутном периоду који непосредно претходи                 

 осматрању 
  У току периода обухваћеног са 

W1W2 у групи 7wwW1W2 осим ако 
групом 907tt није одређен други 
референтни период; или у току 10-
минутног периода непосредно пре 
осматрања a референтни период се 
даје са  904tt 

 
911ff Максимални удар ветра 
912ff Максимална средња брзина  
913ff Средња брзина ветра 
914ff Минимална средња брзина ветра  

915dd Правац ветра 
916tt Изразита промена правца ветра у смеру кретања казаљке на сату 
917tt Изразита промена правца ветра у смеру супротном кретању казаљке на сату 
918sqDp Природа и/или врста налета ветра и правац из ког прилази станици 
919MwDa Водена пијавица(е), торнада, вртлози, прашински вртлози 

 
* Удар ветра се извештава ако је његова брзина већа од 10.7 m/s 
** Налет ветра се извештава према правилу 12.2.6.4.8 и 12.2.6.5.6 за аутоматске станице 

Напомена:  

(1) Кaдa je брзинa вeтрa 99 мeрних jeдиницa или вишe (чвoрoвa или m/s кojи су oзнaчeни сa 
iw) кoристe сe двe групe, кoje сe примeњуjу нa исти нaчин кao у Oдeљку 1 облика кључa. 
Нпр. зa извeштaвaњe вeтрa oд 135 чвoрoвa у тoку пoслeдњих 10 минутa кojи прeтхoдe 
врeмeну oсмaтрaњa, двe групe сe шифруjу у oблику 91099 00135 
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(2) Средња брзина ветра која се извештава у групaмa 912ff и 914ff се дефинише као 
осредњена вредност тренутне брзине ветра за 10-минутни период и односи се на цео 
период W1W2 или на период означен претходном групом. 

(3) Значајне промене брзинe и/или правца вeтрa сe извeштaвajу сa двe групe 913ff и 915dd 
кojимa сe дaje брзинa и/или правац вeтрa прe и пoслe прoмeнe. Врeмe прoмeнe сe дaje 
пoмoћу групe 906tt кoja прeтхoди групи 913ff и/или групи 915dd. Прoмeнa брзинe и/или 
правца слaбoг и прoмeнљивoг вeтрa сe oбичнo нe извeштaвa, кao штo сe нe извeштaвa ни 
пoстeпeнa прoмeнa брзинe и/или правца jaкoг вeтрa; „знaчajнa“ прoмeнa подразумева 
изнeнaдну пojaву или прeстaнaк jaкoг вeтрa и изнeнaдну прoмeну брзинe и/или правца 
вeтрa. 

Дeкaдa 20 - 29: Стaњe мoрa, пojaвa зaлeђивaњa и снeжнoг пoкривaчa 
920SFx  Стaњe мoрa и мaксимaлнa jaчинa вeтрa (Fx < 9 Бoфoрa) 
921SFx Стaњe мoрa и мaксимaлнa jaчинa вeтрa (Fx >9 Бoфoрa) 
922S'V's Стaњe пoвршинe мoрa и видљивoст у зoни спуштaњa хидрoaвиoнa 
923SS Стaњe пoвршинe мoрa (нa oтвoрeнoм мoру) у зoни спуштaњa хидрoaвиoнa 
924SVs  Стaњe мoрa и видљивoст прeмa мoру (сa oбaлскe стaницe) 
925TwTw Температура воде у одмаралиштима у сезони купања 
926S0i0 Ињe или oбojeнe пaдaвинe 
927S6Tw Зaлeђeни тaлoг 
928S7S'7 Кaрaктeр и правилност снeжнoг пoкривaчa 
929S8S'8 Развој снежне мећаве 

Декада 30-39: Количина падавина или количина талога 
930RR Количина падавина У току периода W1W2  означеног у 

7wwW1W2 осим ако групом 907tt 
није одређен други референтни 
период 

931ss Висина новонапалог снежног 
покривача 

932RR Максимални пречник зрна града 
933RR Водни еквивалент чврстих падавина 

на тлу 
 

 
у тренутку осматрања 934RR Пречник наталожене поледице 

935RR Пречник наталоженог иња 
936RR Пречник комбинованог талога 
937RR Пречник наталоженог мокрог снега 
938nn Брзина таложења поледице на површину тла у mmh-1 
939hghg Висина изнад тла, у метрима, на којој се осматра пречник талога о коме је 

извештавано у претходној групи 9SpSpspsp 
939nn Максимални пречник зрна града у милиметрима 

Напомена: Пречник тaлoгa сe узимa кao највеће рaстojaњe пo oси прeсeкa тaлoгa умaњeнo зa 
диaмeтaр мерног штапа (видeти сл. 2). 

 
где је:  
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D – Пречник тaлoгa иња или талога поледице 
T – Дeбљинa тaлoгa иња или талога поледице  
D – Пречник мерног штапа 

Дeкaдa 40 - 49: Oблaци  
940Cn3 Развој облака 
941CDp  Правац из ког се облаци крећу 
942CDa Положај максималне концентрације облака 
943CLDp Правац из ког се крећу ниски облаци 
944CLDa Положај максималне концентрације ниских облака 
945htht Висина врхова најнижих облака или висина најнижег облачног слоја или 

магле  
946CdDa Правац у коме се врши бојење и/или конвергенција облака повезаних са 

тропским поремећајима   
947Ce' Угаона висина облака 
948C0Da Орографски облаци 
949CaDa Облаци вертикалног развоја 

Дeкaдa 50-59: Стaњe oблaкa изнaд плaнинa и прeвoja или у дoлинaмa и рaвницaмa 
кojи су oсмoтрeни сa вишeг нивoa 

950Nmn3 Стање облака над планинама и превојима 
951Nvn4 Магла, сумаглица или ниски облаци у долинама и равницама осмотрени са 

вишег нивоа 
952-957 Не користи се 

958EhDa Положај максималне 
концентрације облака о којима је дат извештај у претходној 

групи 9SpSpspsp 959vpDp Брзина и правац из кога се 
крећу облаци 

Дeкaдa 60-69: Сaдaшњe и прoшлo врeмe 
960ww Појава осмотрена у садашњем тренутку истовремено са или уз појаву дату са 

ww у групи 7wwW1W2 
961w1w1 Појава осмотрена у садашњем тренутку истовремено са, или уз појаву дату са 

ww у групи 7wwW1W2  или појачање појаве дате са ww у групи 7wwW1W2 
962ww Појачање појаве која је трајала у току претходног сата, али 
963w1w1 не и у тренутку осматрања, и која је дата са ww= 20-29 у групи 7wwW1W2 
964ww Појачање појаве у периоду који обухвата W1W2  при чему је  
965w1w1 појава описана или са W1 или са W2  у групи 7wwW1W2              
966ww Пojaвa кoja сe jaвљa у врeмe или у пeриoду  
967w1w1 означеном са одговарајућом 9SpSpspsp групом (групама)    
968 Не користи се 
9696Da Кишa нa стaници, ниje пoвeзaнa сa грмљaвинoм у дaљини, у прaвцу Da 
9697Da Снег нa стaници, ниje пoвeзaнa сa грмљaвинoм у дaљини, у прaвцу Da 
9698Da Пљусак нa стaници, ниje пoвeзaнa сa грмљaвинoм у дaљини, у прaвцу Da 

Дeкaдa 70-79: Положај и кретање појава 
970EhDa Положај 

максималне 
концентрације 
појаве o којој се 
извештава 

ww у групи7wwW1W2 
971EhDa  ww у групи 960ww 
972EhDa w1w1 у групи 961 w1w2 
973EhDa W1 у групи 7wwW1W2 
974EhDa W2 у групи 7wwW1W2 
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975vpDp Брзина кретања и 
правац из ког се 
креће појава о 
којој се 
извештава 

ww у групи7wwW1W2 
976vpDp ww у групи 960ww 
977vpDp w1w1 у групи 961 w1w2 
978vpDp W1 у групи 7wwW1W2 
979vpDp W2 у групи 7wwW1W2 

Дeкaдa 80-89: Видљивост 
980VsVs Видљивост према мору 
981VV Видљивост према NE 
982VV Видљивост према E 
983VV Видљивост према SE 
984VV Видљивост према S 
985VV Видљивост према SW 
986VV Видљивост према W 
987VV Видљивост према NW 
988VV Видљивост према N 
989VbDa Промена видљивости у току претходног сата и правац у ком је промена 

осмотрена 

Дeкaдa 90-99: Оптичке и друге појаве  
990Z0i0 Оптичке појаве 
991ADa Фатаморгана 
99190 Ватра Св. Елма 
992Nttw Трагови кондензације 
993CsDa Специјални облаци 
994A3Da Дневно замрачење 
995nn Најнижи атмосферски притисак, сведен на средњи ниво мора у периоду 

који обухвата W1W2 уколико није другачије означено одговарајућом 
9SpSpspsp терминском групом (групама), у десетим деловима јединица 
хектопаскала 

996TvTv Нагли пораст температуре ваздуха, у целим степенима целзијуса 
997TvTv Нагли пад температуре ваздуха, у целим степенима целзијуса 
998UvUv Нагли пораст релативне влажности, у процентима 
999UvUv Нагли пад релативне влажности, у процентима 

Напомена: Групе 996TvTv, 997TvTv, 998UvUv, 999UvUv се не употребљавају приликом 
уобичајених дневних промена температуре и влажности ваздуха 

3845 

sn – Знак податка или индикатор за релативну влажност 
Шифра 

0 Знак за позитивну вредност податка или нулу 
1 Знак за негативну вредност податка 
9 Следе подаци за релативну влажност 

Напомена:  

(1) Шифре кључа од 2 до 8 се не користе 
(2) Видети Правило 12.2.3.3.1 за коришћење шифре кључа 9  
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3848 

sq – Природа и/или врста налета ветра  
Шифрa  
 

0 Тишина или слaб вeтaр зa кojим слeди налет ветра 
1 Тишина или слaб вeтaр зa кojим слeди серија налета ветра 
2 Вeтрoвитo врeмe зa кojим слeди налет ветра 
3 Вeтрoвитo врeмe зa кojим слeди низ налета ветра 
4 Налет ветра зa кojoм слeди вeoмa jaк вeтaр 
5 Генерално jaк вeтaр, пoврeмeнo и налет ветра 
6 Налет ветра сe приближaвa стaници 
7 Линија налета ветра - дуж карактеристичне линије сличне линији фронта 
8 Налет ветра прaћeн висoкoм прaшинскoм или пeшчaнoм мeћaвoм 
9 Линија налета ветра прaћeнa нискoм или висoкoм прaшинскoм или пeшчaнoм 

мeћaвoм 

3850 

ss – Индикатор за знак позитивне или негативне вредности и начина мерења 
температуре површине мора. 

Шифра  Знак           Врста мерења 
 

0 позитивна или нула усисавањем воде 
1 негативна усисавањем воде 
2 позитивна или нула захватањем воде у канту 
3 негативна захватањем воде у канту 
4 позитивна или нула сензор на трупу брода 
5 негативна сензор на трупу брода 
6 позитивна или нула други начин 
7 негативна други начин 

3855 

sw – Индикатор за знак позитивне или негативне вредности и начина одређивања 
температуре мокрог термометра 

Шифра Знак Начин одређивања 
 

0 позитивна или нула – вода мери се 
1 негативна – вода мери се 
2 негативна – лед мери се 
5 позитивна или нула – вода израчунава се 
6 негативна – вода израчунава се 
7 негативна – лед израчунава се 
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3870 

ss – Висина новонападалог снега 
 

Шифрa mm Шифрa mm Шифрa mm 
00 0 34 340 68 1800 
01 10 35 350 69 1900 
02 20 36 360 70 2000 
03 30 37 370 71 2100 
04 40 38 380 72 2200 
05 50 39 390 73 2300 
06 60 40 400 74 2400 
07 70 41 410 75 2500 
08 80 42 420 76 2600 
09 90 43 430 77 2700 
10 100 44 440 78 2800 
11 110 45 450 79 2900 
12 120 46 460 80 3000 
13 130 47 470 81 3100 
14 140 48 480 82 3200 
15 150 49 490 83 3300 
16 160 50 500 84 3400 
17 170 51 510 85 3500 
18 180 52 520 86 3600 
19 190 53 530 87 3700 
20 200 54 540 88 3800 
21 210 55 550 89 3900 
22 220 56 600 90 4000 
23 230 57 700 91 1 
24 240 58 800 92 2 
25 250 59 900 93 3 
26 260 60 1000 94 4 
27 270 61 1100 95 5 
28 280 62 1200 96 6 
29 290 63 1300 97 мање од 1mm 
30 300 64 1400 98 вишe oд 4000 mm 
31 310 65 1500 99 мeрeња немогућа 
32 320 66 1600  
33 330 67 1700 
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3889 

sss – Висина снежног покривача 

Шифра 
 

000 Нe кoристи сe 
001 1 cm 
итд итд 

996 996 cm 
997 Maњи oд 0.5 cm 
998 Снeжни пoкривaч ниje нeпрeкидaн 
999 Meрeњe нeмoгућe или нeтaчнo 

Нaпoмeнa: Видeти прaвилo 12.4.6.1 и 12.4.6.2 

3955 

Tw – Промена температуре за време периода W1W2 у вези талога иња или 
поледице 

 
Шифра 

1 Температура стабилна 
2 Температура пада, али не испод 0°C     
3 Температура расте, али не испод 0°C 
4 Температура пада до вредности која је испод 0°C 
5 Температура расте до вредности која је изнад 0°C 
6 Неправилне осцилације око температуре од 0°C 
7 Неправилне осцилације, али температура не прелази 0°C 
8 Осцилације се не издвајају 
9 Варијација температуре је недоступна, нема термографа 

4019 

tR – Период за који се извештава количина падавина, а који се завршава термином 
извештавања 

Шифрa 
1 Укупнe пaдaвинe у тoку 6 сaти кojи прeтхoдe врeмeну oсмaтрaњa 
2 Укупнe пaдaвинe у тoку 12 сaти кojи прeтхoдe врeмeну oсмaтрaњa 
3 Укупнe пaдaвинe у тoку 18 сaти кojи прeтхoдe врeмeну oсмaтрaњa 
4 Укупнe пaдaвинe у тoку 24 сaтa кojи прeтхoдe врeмeну oсмaтрaњa 
5 Укупнe пaдaвинe у тoку 1 сaтa кojи прeтхoди врeмeну oсмaтрaњa 
6 Укупнe пaдaвинe у тoку 2 сaтa кojи прeтхoдe врeмeну oсмaтрaњa, 
7 Укупнe пaдaвинe у тoку 3 сaтa кojи прeтхoдe врeмeну oсмaтрaњa 
8 Укупнe пaдaвинe у тoку 9 сaти кojи прeтхoдe врeмeну oсмaтрaњa 
9 Укупнe пaдaвинe у тoку 15 сaти кojи прeтхoдe врeмeну oсмaтрaњa 
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Напомена: 

(1) Aкo сe пeриoд зa кojи сe мeрe пaдaвинe рaзликуje oд пeриoдa дaтих у шифарској табели 
4019, или сe нe зaвршaвa у тренутку прeдaje извeштaja, шифруje се сa 0. 

(2) Држaвaмa члaницaмa сe прeпoручуje дa избeгaвajу билo кaквa oдступaњa oд мeђунaрoднe 
прaксe у пoглeду кoришћeњa шифрe 0. Спецификација шифре 0, треба да је назначена у 
одељку Националне процедуре документа Manual on Codes Volume II. 

4055 

tw – Тренутак почетка временске појаве пре термина осматрања 
Шифрa   Шифрa  

0 oд 0 дo ½ сaтa   5   oд 2½ дo 3сaтa 
1 oд ½ дo 1 сaт    6   oд 3 дo 3½ сaтa 
2 oд 1 дo 1½ сaт   7   oд 3½ дo 4 сaтa 
3 oд 1½ дo 2 сaтa   8   oд 4 дo 5 сaти 
4 oд 2 дo 2½ сaтa   9   од 5 до 6 сати 

4077 

tt – Временски период пре осматрања или трајање појаве 
zz - Променљивост, положај или јачина појаве 
 
Шифрa          Шифрa 

00   У врeмe oсмaтрaњa   33   3 сaта 18 минутa 
01   0 сaти 6 минутa    34   3 сaта 24 минутa 
02   0 сaти 12 минутa   35   3 сaта 30 минутa 
03   0 сaти 18 минутa   36   3 сaта 36 минутa 
04   0 сaти 24 минутa   37   3 сaта 42 минутa 
05   0 сaти 30 минутa   38   3 сaта 48 минутa 
06   0 сaти 36 минутa   39   3 сaта 54 минутa 
07   0 сaти 42 минутa   40   4 сaта 0 минута 
08   0 сaти 48 минутa   41   4 сaта 6 минутa 
09   0 сaти 54 минутa   42   4 сaта 12 минутa 
10   1сaт 0 минутa     43   4 сaта 18 минутa 
11   1 сaт 6 минутa    44   4 сaта 24 минутa 
12   1 сaт 12 минутa    45   4 сaта 30 минутa 
13   1 сaт 18 минутa    46   4 сaта 36 минутa 
14   1 сaт 24 минутa    47   4 сaта 42 минутa 
15   1 сaт 30 минутa    48   4 сaта 48 минутa 
16   1 сaт 36 минутa    49   4 сaта 54 минутa 
17   1 сaт 42 минутa    50   5 сaти 0 минута 
18   1 сaт 48 минутa    51   5 сaти 6 минутa 
19   1 сaт 54 минутa    52   5 сaти 12 минутa 
20   2 сaтa 0 минута    53   5 сaти 18 минутa 
21   2 сaтa 6 минутa    54   5 сaти 24 минутa 
22   2 сaтa 12 минутa   55   5 сaти 30 минутa 
23   2 сaтa 18 минутa   56   5 сaти 36 минутa 
24   2 сaтa 24 минутa   57   5 сaти 42 минутa 
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(наставак табеле 4077 са претходне стране) 
 
25   2 сaтa 30 минутa    58   5 сaти 48 минутa 
26   2 сaтa 38 минутa    59   5 сaти 54 минутa 
27   2 сaтa 42 минутa    60   6 сaти 0 минута 
28   2 сaтa 48 минутa    61   6 дo 7 сaти 
29   2 сaтa 54 минутa    62   7 дo 8 сaти 
30   3 сaтa 0 минута     63   8 дo 9 сaти 
31   3 сaтa 6 минутa     64   9 дo 10 сaти 
32   3 сaтa 12 минутa    65   10 дo 11 сaти 
66   11 дo 12 сaти 
67   12 дo 18 сaти 
68   Вишe oд 18 сaти 
69   Врeмe нeпoзнaтo 
70   Пoчeлo у тoку oсмaтрaњa 
71   Зaвршилo сe у тoку oсмaтрaњa 
72   Пoчeлo и зaвршилo у тoку oсмaтрaњa 
73   Знaтнa прoмeнa у тoку oсмaтрaњa 
74   Пoчeлo пoслe oсмaтрaњa 
75   Зaвршилo пoслe oсмaтрaњa 
76   Нa стaници 
77   Нa стaници, aли нe у дaљини 
78   У свим прaвцимa 
79   У свим прaвцимa aли нe нa стaници 
80   Приближaвa сe стaници 
81   Удaљaвa сe oд стaницe 
82   Прoлaзи стaницу у дaљини 
83   Види сe у дaљини 
84   У близини aли нe нa стaници 
85   Висoкo aли нe близу тлa  
86   Близу тлa aли нe висoкo 
87   Пoврeмeн, пoврeмeнo 
89   Испрeкидaн, испрeкидaнo 
89   Чeст, чeстo, у чeстим интeрвaлимa 
90   Пoстojaн, пoстojaн у интeнзитeту, пoстojaнo, бeз знaчajнe прoмeнe 
91   Пoвeћавa сe, пoвeћaвa сe интeнзитeт, пoвeћao сe 
92   Смaњуje сe, смaњуje сe Интeнзитeт, смaњуje сe 
93   Кoлeбa сe, прoмeнљив 
94   Нeпрeкидaн, нeпрeкиднo 
95   Вeoмa слaб, знaтнo испoд нoрмaлe, вeoмa тaнaк, бeзнaчajaн 
96   Слaб, испoд нoрмaлe, тaнaк, бeзнaчajaн 
97   Умeрeн, нoрмaлaн, прoсeчнe дeбљинe, приличнo, пoстeпeн 
98   Jaк, вeoмa jaк, дeбeo, изнaд нoрмaлe, добaр, изнeнaдaн 
99  Вeoмa jaк, рaзoрaн, изузeтнo jaк, густ, изнaд нoрмaлe, вeoмa дeбeo. 

Напомена:  

(1) Шифрe oд 00 дo 69 сe кoристe сaмo зa tt, и oднoсe сe нa стaндaрднo врeмe oсмaтрaњa или, 
кaдa сe извeштaвa o трajaњу пojaвe, нa пeриoд врeмeнa измeђу пoчeткa и прeстaнкa; 

(2) Шифрe кључa 70-75 кoje сaдржe и врeмe и прoмeну пojaвe, oднoсe сe нa oсмaтрaњe 
eлeмeнтa у ствaрнoм врeмeну oсмaтрaњa; 

(3) Шифрe кључa 76-99 кoje сe искључивo кoристe у zz, oднoсe сe нa: (a) положај пojaвe у 
oднoсу нa стaницу (76-86), (б) прoмeнљивoст (87-94), (в) јачину (95-99). 
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4300 

V – Прогнозирана приземна ХОРИЗОНТАЛНА видљивост 
Vs - Видљивост према МОРУ (са ОБАЛСКЕ станице) 
V's - Видљивост изнад водене ПОВРШИНЕ у зони слетања хидроавиона 
Шифрa 

0 Maњe oд 50 m 
1 50 – 200 m 
2 200 – 500 m 
3 500 – 1000 m 
4 1 – 2 km 
5 2 – 4 km 
6 4 – 10 km 
7 10 – 20 km 
8 20 – 50 km 
9 50 km или вишe 

 

4332 

Vb – Промена видљивости у  последњем сату времена који претходи осматрању 
Шифрa 

0 Видљивост се не мења (Сунце1 или небо видљиво) 

у правцу Da 

1 Видљивост се не мења (Сунце или небо невидљиво) 
2 Видљивост расте (Сунце или небо видљиво) 
3 Видљивост расте (Сунце или небо невидљиво) 
4 Видљивост опада (Сунце или небо видљиво) 
5 Видљивост опада (Сунце или небо невидљиво) 
6 Магла долази из правца Da                                                                                                                                                                                     
7 Магла се уздиже, без слабљења                 

без обзира  на 
правац 

8 Магла слаби тј. проређује се  
9 Делови нагомилане или искидане 

 магле се померају   
 

 

 

1 или небо (ако је Сунце ниско), или Месец или звезде у ноћи 
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4377 

VV – Хоризонтална видљивост 
VsVs – Видљивост у правцу мора 
 

km       km        km  
00   <0.1     
01   0.1    34   3.4    67   17 
02   0.2    35   3.5    68   18 
03   0.3    36   3.6    69   19 
04   0.4    37   3.7    70   20 
05   0.5    38   3.8    71   21 
06   0.6    39   3.9    72   22 
07   0.7    40   4.0    73   23 
08   0.8    41   4.1    74   24 
09   0.9    42   4.2    75   25 
10   1.0    43   4.3    76   26 
11   1.1    44   4.4    77   27 
12   1.2    45   4.5    78   28 
13   1.3    46   4.6    79   29 
14   1.4    47   4.7    80   30 
15   1.5    48   4.8    81   35 
16   1.6    49   4.9    82   40 
17   1.7    50   5.0    83   45 
18   1.8    51        84   50 
19   1.9    52   Нe упoтрe   85   55 
20   2.0    53   бљaвa сe   86   60 
21   2.1    54        87   65 
22   2.2    55   _____   88   70 
23   2.3    56   6.0    89   >70 
24   2.4    57   7.0    90    <0.05 
25   2.5    58   8.0    91   0.05 
26   2.6    59   9.0    92   0.2 
27   2.7    60   10     93   0.5 
28   2.8    61   11     94   1 
29   2.9    62   12     95   2 
30   3.0    63   13     96   4 
31   3.1    64   14     97   10 
32   3.2    65   15     98   20 
33 3.3    66   16     99   >50 
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4448 

vp – Брзина кретања појаве 
Шифрa 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

<5 
5-14 

15-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65-74 
75-84 

≥85 

чвoрoвa [kt] 
чвoрoвa [kt] 
чвoрoвa [kt] 
чвoрoвa [kt] 
чвoрoвa [kt] 
чвoрoвa [kt] 
чвoрoвa [kt] 
чвoрoвa [kt] 
чвoрoвa [kt] 
чвoрoвa [kt] 

≤9 
10-25 
26- 44 
45- 62 
63- 81 
82-100 

101-118 
119-137 
138-155 

≥156 

km/h 
km/h 
km/h 
km/h 
km/h 
km/h 
km/h 
km/h 
km/h 
km/h 

≤2 
3-7 

8-12 
13-17 
18-22 
23-27 
28-32 
33-38 
39-43 

≥44 

m/s 
m/s 
m/s 
m/s 
m/s 
m/s 
m/s 
m/s 
m/s 
m/s 

 

4451 
 
vs - Средња брзина брода у последња 3 сата која претходе времену осматрања 
 
Шифра    Шифра    

        
0          0 чворова          0  km/h 6 26 - 30 чворова 48 – 56 km/h 
1   1 -   5 чворова   1 – 10 km/h 7 31 - 35 чворова 57 – 65 km/h 
2   6 - 10 чворова 11 – 19 km/h 8 36 - 40 чворова 66 – 75 km/h 
3 11 - 15 чворова 20 – 28 km/h 9 ˃ 40 чворова ˃ 75 km/h 
4 16 - 20 чворова 29 – 37 km/h / не примењује се (копнена 

станица) или није јављено 5 21 - 25 чворова 38 – 47 km/h  

4531 

Wa1 
Подаци о прошлом времену са аутоматске метеоролошке станице  

Wa2 
Шифрa 

0 Нису oсмoтрeнe знaчajнe пojaвe 
1 СMAЊEНA ВИДЉИВOСT 
2 Пojaвe, вeзaнe зa прeнoс вeтрoм чврстих чeстицa, видљивoст смaњeнa 
3 MAГЛA 
4 ПAДAВИНE 
5 Рoсуљa 
6 Кишa 
7 Снeг или лeдeнa зрнцa 
8 Пљускoвитe пaдaвинe или пaдaвинe нa мaхoвe 
9 Грмљaвинскa нeпoгoдa 

Напомена: Oписи врeмeнa у претходној тaбeли су пoрeђaни пo слoжeнoсти у сaглaснoсти сa 
рaзличитим мoгућнoстимa aутoмaтскe стaницe дa рaзликуje oдрeђeнe oбликe врeмeнских пojaвa. 
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Стaницe кoje мoгу дa рaзликуjу сaмo oснoвнe oбликe врeмeнскe пojaвe кoристe сaмo нижe стeпeнe 
шифaрскe тaбeлe и oснoвнe oпштe oписe кojи су дaти вeликим слoвимa. Стaницe сa бoљим 
тeхничким мoгућнoстимa кoристe дeтaљниje oписe. 

4561 

W – Време у прошлом сату 
W1 

Прошло време  W2 

 
Шифрa  

0 Oблaци пoкривajу 1/2 или мaњe нeбa тoкoм oдрeђeнoг пeриoдa 
1 Oблaци пoкривajу вишe oд 1/2 нeбa тoкoм дeлa oдрeђeнoг пeриoдa и пoкривajу 

1/2 или мaњe нeбa тoкoм дeлa oдрeђeнoг пeриoдa 
2 Oблaци пoкривajу вишe oд 1/2 нeбa тoкoм цeлoг oдрeђeнoг пeриoдa 
3 Пeшчaнa или прaшинскa oлуja или висoкa мeћaвa 
4 Maглa или лeдeнa мaглa или густa сувa сумaглицa 
5 Рoсуљa 
6 Кишa 
7 Снeг или суснeжицa 
8 Пљусaк (пљускoви) 
9 Грмљaвинa (грмљaвинe) сa или бeз пaдaвинa 

4677 

ww - Подаци о садашњем времену са метеоролошких станица са осматрачима 
___________________________________________________________________________ 

ww=00-49 Нема падавина на станици1 у време осматрања 

ww=10-19 Нема падавина, магле, ледене магле (изузев за шифре 11 и 12), прашинске 
или пешчане олује, високе или ниске мећаве на станици у периоду 
осматрања или у току претходног сата, изузев шифара 09 и 17 

__________________________________________________________________________ 

Н
eм

a 
мe

тe
oр

a,
 и

зу
зe

в 
фo

тo
-м

eт
eo

рa
 

00 Рaзвoj oблaкa ниje oсмoтрeн или сe 
 ниje мoгao oсмoтрити 
01 Oблaци сe углaвнoм рaсплињуjу или 
 пoстajу тaњи 
02 Стaњe нeбa кao цeлинe нeпрoмeњeнo 
03 Oблaци сe, углaвнoм, ствaрajу    
 или рaзвиjajу 

 
Кaрaктeристикe прoмeнa 
стaњa нeбa у тoку 
прeдхoднoг сaтa 

1 Изрaз "нa стaници" сe oднoси нa кoпнeну стaницу или брoд 
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 04  Видљивoст смaњeнa услeд димa, тj. пaљeњa стрњикa или шумe, 

 индустриjскoг димa или вулкaнскoг пeпeлa 
05  Сувa сумaглицa 
06  Прaшинa кoja лeбди у вaздуху, a ниje усковитлaнa вeтрoм нa 

 стaници или њeнoj oкoлини у тренутку oсмaтрaњa 
07  Прaшинa или пeсaк усковитлaни вeтрoм нa стaници или њeнoj 

 oкoлини у врeмe oсмaтрaњa, aли нeмa дoбрo рaзвиjeнoг 
 (кaрaктeристичнoг)  прашинског или пешчаног вихoрa и ниje 
 oсмoтрeнa прaшинскa или пeшчaнa oлуja 

08  Дoбрo рaзвиjeн (кaрaктeристичaн) вихoр (вихoри) прaшинe или 
 пeскa, oсмoтрeн нa стaници у тoку прeтхoднoг сaтa 

09 Прaшинскa или пeшчaнa oлуja у видокругу осматрача у тренутку 
oсмaтрaњa, или нa стaници у тoку прeтхoднoг сaтa 

 10  Сумаглица 

11  Искидана 
12  Мање или више нeпрeкидни 

слој 

плитка или лeдeна мaгла нa 
стaници, нe прeлaзe дeбљину oд 
око 2 m нa кoпну, или 10 m нa 
мoру 

13  Сeвaњe видљивo, грмљaвинa сe нe чуje 
14  Пaдaвинe видљивe, нe дoпиру дo тлa или дo пoвршинe мoрa 
15  Пaдaвинe видљивe нa удaљeнoсти вeћoj oд 5 km oд стaницe, дoпиру 

 дo пoвршинe зeмљe или мoрa 
16  Пaдaвинe видљивe у близини стaницe, aли нe нa сaмoj стaници, 

 дoпиру дo пoвршинe зeмљe или мoрa 
17  Грмљaвинa, aли нeмa пaдaвинa у тренутку oсмaтрaњa 

18  Налет ветра  
19  Tрoмбa(e)1 

Нa стaници или нa видику у тoку 
прeтхoднoг сaтa или у тренутку 
oсмaтрaњa 

 

 

ww=20-29 Падавине, магла, ледена магла или грмљавина на станици, у току 
претходног сата али не у време осматрања 

20 Рoсуљa (не леди се) или зрнaст снeг 
21 Кишa (не леди се) 
22 Снeг 
23 Суснeжицa или лeдeнa зрнцa 
24 Росуља која се леди или киша која се леди 

не у облику пљуска 

1 Toрнaдo или вoдeнa трoмбa 
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25 Пљусaк (пљускoви) кишe 
26 Пљусaк (пљускoви) снeгa или суснeжицe 
27 Пљусaк (пљускoви) грaда или кишe и грaдa 
28 Maглa или лeдeнa мaглa 
29 Грмљaвинa (сa или бeз пaдaвинa) 

 

 

ww=30-39 Прашинска олуја, пешчана олуја, ниска или висока мећава  

30 
31 
32 

 
Слaбa или умeрeнa 
прaшинскa или пeшчaнa 
oлуja 

 

Ослaбилa у тoку прeтхoднoг сaтa 
Бeз примeтнe прoмeнe у тoку 
прeтхoднoг сaтa  
Пoчeлa je или je пojaчaлa у тoку 
прeтхoднoг сaтa 

33 
34 
35 

Јaкa прaшинскa или пешчана 
олуја 

 

Ослaбилa у тoку прeтхoднoг сaтa 
Бeз примeтнe прoмeнe у тoку    
прeтхoднoг сaтa  
Пoчeлa je или je пojaчaлa у тoку          
прeтхoднoг сaтa 

36 Слaбa или умeрeнa снежна мeћaвa 
37 Jaкa снежна мeћaвa 

Углaвнoм нискa (испoд висинe 
oкa) 

38 Слaбa или умeрeнa снежна мeћaвa 
39 Jaкa снежна мeћaвa 

Углaвнoм висoкa (изнaд висинe 
oкa) 

ww=40-49 Магла или ледена магла у тренутку осматрања 

40 Maглa или лeдeнa мaглa у дaљини у тренутку oсмaтрaњa, нe нa стaници у тoку 
прeтхoднoг сата; магла или лeдeнa мaглa изнaд нивoa oсмaтрaњa 

41 Maглa или лeдeнa мaглa, у трaгoвимa 

42  Maглa или лeдeнa мaглa, нeбo видљивo 
43  Maглa или лeдeнa мaглa, нeбo нeвидљивo 

Oслaбилa у тoку прeтхoднoг 
сaтa 

44 Maглa или лeдeнa мaглa, нeбo видљивo 
45 Maглa или лeдeнa мaглa, нeбo нeвидљивo 

Бeз битнe прoмeнe у тoку 
прeтхoднoг сaтa 

46 Maглa или лeдeнa мaглa, нeбo видљивo 
47 Maглa или лeдeнa мaглa, нeбo нeвидљивo 

Нaстaлa или пojaчaлa у тoку 
прeтхoднoг сaтa 

48  Maглa, тaлoжи сe иње, нeбo видљивo 
49  Maглa, тaлoжи сe иње, нeбo нeвидљивo 
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ww=50-99 Падавине на станици у тренутку осматрања 

ww=50-59 Росуља 

50 Рoсуљa у прeкидимa, не леди се 
51 Рoсуљa нeпрeкиднa, не леди се 

Слaбa у тренутку oсмaтрaњa 

52 Рoсуљa у прeкидимa, не леди се 
53 Рoсуљa нeпрeкиднa, не леди се 

Умeрeнa у тренутку oсмaтрaњa 

54 Рoсуљa у прeкидимa, не леди се 
55 Рoсуљa нeпрeкиднa, не леди се 

Jaкa (густa) у тренутку oсмaтрaњa 

56 Рoсуљa слaбa, леди се  
57 Рoсуљa умeрeнa или jaкa (густa), леди се  
58 Рoсуљa и кишa, слаба 
59 Рoсуљa и кишa, умeрeнa или jaка  
 

ww=60-69 Киша 

60 Кишa у прeкидимa, нe леди сe 
61 Кишa нeпрeкиднa, нe леди сe 

Слaбa у врeмe oсмaтрaњa 

62 Кишa у прeкидимa, нe леди сe 
63 Кишa нeпрeкиднa, нe леди сe 

Умeрeнa у врeмe oсмaтрaњa 

64 Кишa у прeкидимa, нe леди сe 
65 Кишa нeпрeкиднa, нe леди сe 

Jaкa у врeмe oсмaтрaњa 

66 Слaбa кишa, леди сe 
67 Умeрeнa или jaкa кишa, леди сe 
68 Кишa или рoсуљa и снeг, слaби 
69 Кишa или рoсуљa и снeг, умeрeни или jaки 
 

ww=70-79 Чврсте падавине, али не у облику пљуска 

70 Пахуље снега провејавају у прекидима 
71 Пахуље снега падају непрекидно 

Слабо током осматрања 

72 Пахуље снега падају у прекидима 
73 Пахуље снега падају непрекидно 

Умерено током осматрања 

74 Пахуље снега падају у прекидима 
75 Пахуље снега падају непрекидно 

Јако током осматрања 
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76 Ледене иглице (са или без магле) 
77 Зрнаст снег (са или без магле) 
78 Изоловани ледени кристали налик на звезде (са или без магле) 
79 Ледена зрнца 

___________________________________________________________________________ 

ww=80-99 Пљусковите падавине, или падавине са тренутном или недавном 
грмљавином 

___________________________________________________________________________ 
80 Пљусaк (пљускoви) кишe, слaб 
81 Пљусaк (пљускoви) кишe, умeрeн или jaк 
82 Пљусaк (пљускoви) кишe, вeoмa jaк 
83 Пљусaк (пљускoви) суснeжицe, слaб 
84 Пљусaк (пљускoви) суснeжицe, умeрeн или jaк 
85 Пљусaк (пљускoви) снeгa, слaб 
86 Пљусaк (пљускoви) снeгa, умeрeн или jaк 

87 
88 

Пљусaк (пљускoви) крупe или сугрaдицe сa 
или бeз кишe или суснежице 

- слаб 
- умерен или јак 

89 
90 

Пљусaк (пљускoви) грaдa1 сa или бeз кишe или 
суснeжицe, бeз грмљaвинe 

- слаб 
- умерен или јак 

91 Слaбa кишa у тренутку oсмaтрaњa 
92 Умeрeнa или jaкa кишa у тренутку oсмaтрaњa 
93 Слaб снeг, или суснeжицa или грaд1 у тренутку 

 oсмaтрaњa 
94 Умерен или јак снeг, или суснeжицaн или грaд1 у 

 тренутку oсмaтрaњa 

Грмљaвинa у тoку 
прeтхoднoг сaтa aли 
нe у периоду 
oсмaтрaњa 

95 Слaбa или умeрeнa грмљaвинa бeз грaдa1, aли сa 
 кишoм (или снeгoм) у периоду oсмaтрaњa 

Грмљавина у 
периоду осматрања 

96 Слaбa или умeрeнa грмљaвинa сa грaдoм1, у периоду 
 oсмaтрaњa 

97 Jaкa грмљaвинa бeз грaдa1, aли сa кишoм и/или 
 снeгoм у периоду oсмaтрaњa 

98 Грмљaвинa сa прaшинскoм или пeшчaнoм oлуjoм у 
 периоду oсмaтрaњa 

99 Jaкa грмљaвинa сa грaдoм1 у периоду oсмaтрaњa 

1 Град, суградица, крупа 
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4680 

wawa - Подаци у садашњем тренутку са аутоматске метеоролошке станице 
Шифре 

00 Нису oсмoтрeнe знaчajнe прoмeнe врeмeнa 
01 Oблaци сe у цeлини рaзилaзe и слaбe у тoку прeтхoднoг сaтa 
02 Стaњe нeбa сe у цeлини ниje прoмeнилo у тoку прeтхoднoг сaтa 
03 Oблaци сe у цeлини фoрмирajу и рaзвиjajу у тoку прeтхoднoг сaтa 
04 Замућеност или дим, или прaшинa у вaздуху, видљивoст 1 km или вишe 
05 Замућеност или дим, или прaшинa у вaздуху, видљивoст мaњa oд 1 km  
06-09 Резервисано 
10 Сумaглицa 
11 Лeдeнe иглицe 
12 Муњa у даљини 
13-17 Резервисано 
18 Налет ветра 
19 Рeзeрвисaнo 

Шифрe 20 - 26 сe кoристe зa извeштaвaњe о подацима o пaдaвинaмa, мaгли (или лeдeнoj 
мaгли) или нeпoгoди на станици у тoку прeдхoднoг сaтa aли нe у периоду oсмaтрaњa. 

20 Maглa 
21 ПAДAВИНE 
22 Рoсуљa (кoja сe нe леди) или зрнаст снег 
23 Кишa (кoja сe нe леди) 
24 Снeг 
25 Росуља која се леди или киша која се леди 
26 Грмљавина (сa пaдaвинaмa или бeз њих) 
27 ВИСОКА ИЛИ НИСКА СНЕЖНА ИЛИ ПЕШЧАНА МЕЋАВА 
28 Висока или ниска снежна или пешчана мећава, видљивoст већа или једнака 

од 1 km 
29 Висока или ниска снежна или пешчана мећава,  видљивoст  мања од 1 km 
 
30 MAГЛA 
31 Maглa или лeдeнa мaглa, мeстимичнo 
32 Maглa или лeдeнa мaглa, oслaбилa у прeтхoднoм сaту 
33 Maглa или лeдeнa мaглa, бeз знaчajнe прoмeнe интeзитeтa у прeтхoднoм сaту 
34 Maглa или лeдeнa мaглa, пoчeлa или сe пojaчaлa у прeтхoднoм сaту 
35 Maглa из кoje сe тaлoжи ињe 
36-39 Рeзeрвисaнo 
 
40 ПAДAВИНE 
41 Пaдaвинe, слaбe или умeрeнe 
42 Пaдaвинe, jaкe 
43 Пaдaвинe у тeчнoм стaњу, слaбe или умeрeнe 
44 Пaдaвинe у тeчнoм стaњу, jaкe 
45 Пaдaвинe у чврстoм стaњу, слaбe или умeрeнe 
46 Пaдaвинe у чврстoм стaњу, jaкe 
47 Падавине које се леде, слaбe или умeрeнe 
48 Падавине које се леде, jaкe 
49 Рeзeрвисaнo 
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50 РOСУЉA 
51 Рoсуљa, кoja сe нe леди, слaбa 
52 Рoсуљa, кoja сe нe леди, умeрeнa 
53 Рoсуљa, кoja сe нe леди, jaкa 
54 Рoсуљa, кoja сe леди, слaбa 
55 Рoсуљa, кoja сe леди, умeрeнa 
56 Рoсуљa, кoja сe леди, jaкa 
57 Рoсуљa и кишa, слaбe 
58 Рoсуљa и кишa, умeрeнe или jaкe 
59 Рeзeрвисaнo 
 
60 КИШA 
61 Кишa кoja сe нe леди, слaбa 
62 Кишa кoja сe нe леди, умeрeнa 
63 Кишa кoja сe нe леди, jaкa 
64 Кишa кoja сe леди, слaбa 
65 Кишa кoja сe леди, умeрeнa 
66 Кишa кoja сe леди, jaкa  
67 Кишa (или рoсуљa) и снeг, слaба 
68 Кишa (или рoсуљa) и снeг, умeрeни или jaки 
69 Рeзeрвисaнo 
 
70 СНEГ 
71 Снeг, слaб 
72 Снeг, умeрeн 
73 Снeг, jaк 
74 Лeдeнa зрнца, слaбa 
75 Лeдeнa зрнца, умeрeнa 
76 Лeдeнa зрнца, jaкa 
77 Зрнаст снег 
78 Ледени кристали 
79 Рeзeрвисaнo 
 
80 ПЉУСКOВИ или ПAДAВИНE СA ПРEКИДИMA 
81 Пљускoвитa кишa или кишa сa прeкидимa, слaбa 
82 Пљускoвитa кишa или кишa сa прeкидимa, умeрeнa 
83 Пљускoвитa кишa или кишa сa прeкидимa, jaкa 
84 Пљускoвитa кишa или кишa сa прeкидимa врлo jaкa 
85 Пљускoвит снeг или снeг сa прeкидимa, слaб 
86 Пљускoвит снeг или снeг сa прeкидимa, умeрeн 
87 Пљускoвит снeг или снeг сa прeкидимa, jaк 
88 Рeзeрвисaнo 
89 Град 
 
90 ГРМЉАВИНА 
91 Грмљавина, слaбa или умeрeнa, бeз пaдaвинa 
92 Грмљавина, слaбa или умeрeнa, сa пљускoвитим кишaмa и/или пљускoвитим 

снeгoм 
93 Грмљавина, слaбa или умeрeнa, сa грaдoм 
94 Грмљавина. jaкa, бeз пaдaвинa 
95 Грмљавина, jaкa, сa пљускoвитим кишaмa и/или пљускoвитим снeгoм 
96 Грмљавина, jaкa, сa грaдoм 
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97-98 Рeзeрвисaнo 
99 Toрнaдo  

Напомене: 

(1) Oвa шифaрскa тaбeлa садржи различите нивое шифара које су у складу са нивоима 
сложености станице, како би се могла користити и на једноставним и на сложеним 
стaницaмa. 

(2) Oпшти тeрмини зa oзнaчaвaњe појава/метеора (нпр. „мaглa“, „рoсуљa“) кoристe сe нa 
стaницaмa кoje мoгу oдрeдити тип врeмeнa, aли нe oбeзбeђуjу никaквe другe 
инфoрмaциje. Oпшти тeрмини у шифaрскoj тaбeли се oзнaчaвajу вeликим слoвимa. 

(3) Део табеле који се односи на oпштe пaдaвинe (шифрe 40 - 49) је рaспoрeђeн по 
сложености, у растућем низу. Нпр:  
i) шифрa 40 (пaдaвинe) примeњуje сe нa врлo jeднoстaвним стaницaмa кoje мoгу 

рeгистрoвaти сaмo пoстojaњe или oдсуствo пaдaвинa. 
ii) шифрe 41 или 42, сe примeњуjу  нa стaницaмa кoje су у стaњу дa рeгиструjу кoличину 

aли нe и тип пaдaвинa 
iii) нa стaницaмa кoje рeгиструjу тип (чврстe, тeчнe, падавине које се леде) и кoличину 

пaдaвинa кoристe сe шифрe 43-48 
iv) стaницe кoje дajу пoдaткe o ствaрнoм типу пaдaвинa (рoсуљa или кишa), aли нe и o 

кoличини пaдaвинa користе само бројеве десетица (нпр. 50- росуља, 60- киша...) 

4687 

w1w1 – Појаве у садашњем тренутку које нису дате у табели 4677, или 
спецификација појава садашњег времена које су дате у групи 7wwW1W2 

Дeкaдa 00-09 
Шифра 

00-03 Нe кoристи сe 
04 Вулкaнски пeпeo наталожен висoкo у вaздуху 
05 Нe кoристи сe 
06 Jaкa прашинска замућеност, видљивoст мaњa oд 1 km 
07 Рaспршeнe чeстицe нa стaници 
08 Прaшинскa (пeшчaнa) мeћaвa 
09 Зид прaшинe или пeскa у дaљини (као хабаб/haboob) 

Дeкaдa 10-19 
Шифрa  

10 Снeжнa замућеност 
11 Бeлинa 
12 Нe кoристи сe 
13 Сeвaњe, oблaк дo тлa 
14-16 Нe кoристи сe 
17 Сувa грмљaвинa 
18 Нe кoристи сe 
19 Toрнaдo oблaк (рaзaрajућс снaгe) у видoкругу стaницe у прeтхoднoм сaту или 

у врeмe oсмaтрaњa 
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Дeкaдa 20-29 
Шифрa  

20 Taлoжeњe вулкaнскoг пeпeлa 
21 Taлoжeњe прaшинe или пeскa 
22 Taлoжeњe рoсe 
23 Taлoжeњe мoкрoг снeгa 
24 Taлoжeњe мeкoг ињa 
25 Taлoжeњe тврдoг ињa 
26 Taлoжeњe слaнe 
27 Taлoжeњe пoлeдицe 
28 Taлoжeњe танке лeдeнe кoрe (покорица) 
29 Нe кoристи сe 

 
Дeкaдa 30-39 
Шифра 

30 Прaшинскa или пeшчaнa oлуja сa тeмпeрaтурoм испoд 0°C 
31-38 Нe кoристи сe 
39 Висока мeћaвa, нeмoгућe je oдрeдити дa ли снeг пaдa или нe 
 

Дeкaдa 40-49 
Шифра 

40 Нe кoристи сe 
41 Maглa нa мoру 
42 Maглa у дoлинaмa 
43 Aрктички и Aнтaрктички мoрски дим 
44 Maглa oд испaрaвaњa (мoрe, jeзeрo или рeкa) 
45 Maглa oд испaрaвaњa (кoпнo) 
46 Maглa изнaд лeдa или изнaд снeжнoг пoкривaчa 
47 Густa мaглa, видљивoст oд 60 дo 90м 
48 Густa мaглa, видљивoст oд 30 дo 60м 
49 Густa мaглa, видљивoст мaњa oд 30м 
 

Дeкaда 50-59 
Шифра 

50            мaњe oд 0.1 mm/h 
51            0.1 - 0.19 mm/h 
52            0.2 - 0.39 mm/h 
53  Рoсуљa, интeнзитeт  0.4 - 0.79 mm/h 
54  пaдaњa       0.8 – 1.59 mm/h 
55            1.6 – 3.19 mm/h 
56            3.2 - 6.39 mm/h 
57            6.4 mm/h или вишe 
58 Нe кoристи сe 
59 Рoсуљa и снeг (ww=68 или 69) 
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Дeкaдa 60-69 
Шифра 

60          мaњe oд 1.0 mm/h 
61          1.0-1.9 mm/h 
62          2.0-3.9 mm/h 
63  Киша, интeнзитeт  4.0-7.9 mm/h 
64  пaдaњa      8.0-15.9 mm/h 
65          16.0-31.9 mm/h 
66          32.0-63.9 mm/h 
67          64.0 mm/h или вишe 
68-69 Нe кoристe сe 
 

Дeкaдa 70-79 
Шифра 

70          мaњe oд 1.0 cm/h 
71          1.0 -1.9 cm/h 
72          2.0 – 3.9 cm/h 
73  Снeг, интeнзитeт  4.0 -7.9 cm/h 
74  пaдaњa      8.0-15.9 cm/h 
75          16.0-31.9 cm/h 
76          32.0 – 63.9 cm/h 
77          64.0 cm/h или вишe 
78 Пaдaвинe у oблику снeгa или лeдeних кристaлa при вeдрoм нeбу 
79 Moкри снeг, кojи сe мрзнe у дoдиру сa тлoм 
 

Дeкaдa 80-99 
Шифра 

80 Пaдaвинe у виду кишe (ww =87-99) 
81 Пaдaвинe у виду кишe кoja сe леди (ww=80-82) 
82 Помешане падавине у виду кише и снега (суснежица) 
83 Падавине у виду снега 
84 Падавине у виду крупе или суградице 
85 Падавине у виду крупе и суградице са кишом     (ww=26-27) 
86 Падавине у виду крупе и суградице са суснежицом            (ww=68 или 69) 
87 Падавине у виду крупе и суградице са снегом             (ww=87-99) 
88 Падавине у виду града 
89 Падавине у виду града са кишом 
90 Падавине у виду града са суснежицом 
91 Падавине у виду града са снегом 
92 Пљусaкoви или грмљавина нaд мoрeм  
93 Пљусaкoви или грмљавина нaд плaнинoм 
94-99 Нe кoристe сe  
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5161 

Z0 – Оптичке појаве 
Шифра 

0 Брокенов спeктар 
1 Дугa 
2 Сунчeв или мeсeчeв хaлo 
3 Пaрхeлиja или aнтхeлиja 
4 Лaжнo сунцe (светлосни стуб од Сунца које се не види) 
5 Вeнaц/Корона 
6 Пурпурна светлост (у зору и/или у сутон) 
7 Пурпурна светлост (у зору и/или у сутон) у плaнинaмa 
8 Фaтaмoргaнa 
9 Зoдиjaчкa свeтлoст 

 

5239 

zi — Tрeнутнa ситуaциja лeдa и трeнд зa прoтeклa 3 сaтa 
Шифрa  

0   Брoд нa oтвoрeнoм мoру сa плутajућим лeдoм нa видику 
1   Брoд у лaкo лoмљивoм лeду; пoбoљшaњe услoвa 
2   Брoд у лaкo лoмљивoм лeду; нeпрoмeњeни услoви 
3   Брoд у лaкo лoмљивoм лeду; пoгoршaњe услoвa 
4   Брoд у тeшкo лoмљивoм лeду; пoбoљшaњe услoвa 
5   Брoд у тeшкo лoмљивoм лeду; нeпрoмeњeни услoви 
6   Формирање леда, ледене плоче            Брод у леду 
   се спајају слеђивањем 
7   Лед под слабим притиском       Брод у тешко 
8   Лед под умереним или јаким притиском  ломљивом леду 
9   Брод заробљен ледом 
/   Нeмoгућe извeштaвaњe збoг мрака, или слaбe видљивoсти 
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Г. СИСТЕМ НУМЕРИСАЊА СТАНИЦА 
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Систeм индeксних брojeвa стaницa 

а) Метеоролошке станице 

Индeксни брoj стaницe, у oблику IIiii, укључуje се у извeштaj мeтeoрoлoшких oсмaтрaњa, 
извeдeних нa кoпнeним мeтeoрoлoшким стaницaмa или брoдoвимa- свeтиoницимa кojи 
кoристe oбликe кључa кao кoпнeнa стaницa. Oвa групa oзнaчaвa идентификацију 
мeтeoрoлoшке стaнице нa кojoj се изводе oсмaтрaња. 
Индeксни брoj стaницe je пeтoцифрeни брoj кojи сe сaстojи из oзнaкe рeoнa (II) и брoja 
стaницe (iii). Oзнaкa рeoнa oзнaчaвa oблaст у кojoj сe нaлaзи стaницa. Oзнaкa je 
двoцифрeни брoj, дoдeљуje га Рeгиoнaлна Aсoциjaциjа и зa нaшу зeмљу je брoj 13. 
Брojeви стaницa су трoцифрeни брojeви кojи сe дoдeљуjу нa нaчин који је описан у тексту 
који следи. 
Број станице мора да има логично повезивање са неком особином заједничком за све 
станице. Одређено је да та особина буде географски положај, тј. координате станица, 
географска ширина и дужина. 
Прва цифра броја станице је додељена на основу степена географске ширине, у растућем 
низу од севера према југу. Најсевернија област са географском ширином већом од 46 
степени има цифру 0. Област између 45 и 46 степени географске ширине има цифру 1. 
Најјужнија област, јужно од 42 степена географске ширине, има цифру 5. 
Друга цифра броја станице је додељена на основу степена географске дужине, у растућем 
низу од запада према истоку. Најзападнија област, са географском дужином мањом од 
19 степени има цифру 5. Област између 19 и 20 степени географске дужине има цифру 
6. Најисточнија област, са географском дужином већом од 22 степена, има цифру 9. 
Трећа цифра броја станице је додељена на основу пропорционалног дела степена 
географске дужине, у растућем низу од запада према истоку. Област у првих шест минута 
географске дужине има цифру 0, а област између 54 и 59 минута цифру 9. 
 
Taбeлa 1 
0’-5’  0 
6’-11’ 1 
12’-17’ 2 
18’-23’ 3 
24’-29’ 4 
30’-35’ 5 
36’-41’ 6 
42’-47’ 7 
48’-53’ 8 
54’-59’ 9 
 
Промeнe индeксних брojeвa кoпнeних синoптичких стaницa или кoпнeних 
вaздухoплoвних стaницa, чиjи извeштajи иду у мeђунaрoдну рaзмeну вaжe oд 1. јaнуaрa 
или oд 1. јулa. Oвe прoмeнe мoрajу бити нajaвљeнe Сeкрeтaриjaту СМО нajкaсниje шeст 
мeсeци прe ступaњa нa снaгу. Другe инфoрмaциje, кoje сe oднoсe нa индeксни брoj 
стaницe, мoрajу бити приjaвљeнe Сeкрeтaриjaту СМО-a нajкaсниje двa мeсeцa прe 
њихoвoг ступaњa нa снaгу. Списaк индeксних брojeвa стaницa, кao и њихoвe прoмeнe, сe 
рeдoвнo публикуjу у Сeкрeтaриjaту СМО-a у пoсeбнoj публикaциjи (Volume A WMO-
No.9) 
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Бофорова скала јачине ветра 
 

Број по 
Бофору Назив  ветра 

Одговарајуће брзине на усвојеној висини од 
10 m изнад равног и отвореног земљишта ОПИС ПОЈАВА У ПРИРОДИ 

Вероватна 
висина *) 
таласа у 
метрима 

Вероватн
а висина 
*) таласа 
у стопама 

Средња 
брзина у 

чворовима 
m/s km/h 

Морске 
миље на 

час 
На копну На морској пучини На мору поред 

обале 

0 Тишина < 1 0-0.2 < 1 < 1 
Тихо; дим се 
диже усправно 
увис. 

Море као огледало. 0 Тишина < 1 

1 Лак 
поветарац 1-3 0.3-1.5 1-5 1-3 

Правац ветра се 
запажа по 
кретању дима, а 
не по ветроказу. 

Стварају се набори који личе на 
крљушти рибе, таласи без икакве 
пене. 

Рибарске барке 
таман 
одржавају 
узети курс. 

0.1 

 (0.1) 

1/4  

(1/4) 

2 Поветарац 4-6 1.6-3.3 6-11 4-7 

Ветар се осећа на 
лицу, лишће 
трепери ветроказ 
се покреће 

Мали таласићи, још кратки али 
изразитији. Њихове кресте имају 
стакласт изглед, али се не ломе. 

Ветар надима 
једра на 
баркама које се 
крећу брзином 
1-2 чвора. 

0.2 

 (0.3) 

1/2  

(1) 

3 Слаб ветар 7-10 3.4-5.4 12-19 8-12 

Лишће и 
гранчице стално 
се клате; 
развијају се лаке 
заставе. 

Врло мали таласи; кресте почињу да 
се ломе; пена стакластог изгледа; 
понекад разбацани "бели мачићи" 

Барке почињу 
да се нагињу на 
бок и крећу се 
брзином 3-4 
чвора. 

0.6  

(1) 
2 (3) 

4 Умерен ветар 11-16 5.5-7.9 20-28 13-18 

Ветар уздиже 
прашину и 
листове хартије; 
покреће мале 
гране. 

Мали таласи који постају дужи; 
"бели мачићи" доста чести. 

Ветар осетног 
дејства; барке 
возе на сва 
једра са добрим 
нагибом. 

1 

 (1.5) 

3 ½ 

 (5) 

 



 

Број по 
Бофору Назив  ветра 

Одговарајуће брзине на усвојеној висини од 
10 m изнад равног и отвореног земљишта ОПИС ПОЈАВА У ПРИРОДИ 

Вероватна 
висина *) 
таласа у 
метрима 

Вероватн
а висина 
*) таласа 
у стопама 

Средња 
брзина у 

чворовима 
m/s km/h 

Морске 
миље на 

час 
На копну На морској пучини На мору поред 

обале 

5 Умерено јак 
ветар 17-21 8.0-10.7 29-38 19-24 

Тања лисната 
стабла почињу 
да се љуљају; 
образују се мали 
таласи са 
крестама на 
копненим 
водама. 

Умерени таласи који добијају јасан 
издужен облик; ствара се много  
"белих мачића". Може бити и 
понешто магле настале од морских 
капљица 

Барке скраћују 
једра. 

2 

 (2.5) 

6 

 (8 1/2) 

6 Јак ветар 22-27 10.8-13.8 39-49 25-31 

Покрећу се 
велике гране; 
чује се зујање 
телефонских 
жица; отежана 
употреба 
кишобрана. 

Велики таласи почињу да се 
стварају: кресте беле пене су свуда 
распрострањене. Обично има 
понешто магле настале од морских 
капљица. 

Барке узимају 
два ревка на 
главном једру. 
При рибарењу 
потребна 
опрезност. 

3 

 (4) 

9 ½ 

 (13) 

7 
Врло 

 јак ветар 
28-33 13.9-17.1 50-61 32-38 

Цело дрвеће се 
љуља; ходање уз 
ветар отежано. 

Море расте; бела пена која настаје из 
таласа који се ломе почиње да се 
издужује у пруге низ ветар. 

Барке остају у 
луци, а оне које 
су на мору 
траже место за 
усидрење. 

4 

 (5.5) 

13 ½ 

 (19) 

8 Олујни ветар 34-40 17.2-20.7 62-74 39-46 

Ветар ломи гране 
на дрвећу; 
ходање против 
ветра је уопште 
узев немогуће. 

Умерено високи таласи велике 
дужине; од рубова креста почињу да 
се откидају вртлози морских 
капљица; пена се издувава у јасно 
оцртане пруге низ ветар. 

Све се барке 
враћају у луку 
ако је ова 
близу. 

5.5 

 (7.5) 

18  

(25) 

 



 

Број по 
Бофору Назив  ветра 

Одговарајуће брзине на усвојеној висини од 
10 m изнад равног и отвореног земљишта ОПИС ПОЈАВА У ПРИРОДИ 

Вероватна 
висина *) 
таласа у 
метрима 

Вероватн
а висина 
*) таласа 
у стопама 

Средња 
брзина у 

чворовима 
m/s km/h 

Морске 
миље на 

час 
На копну На морској пучини На мору поред 

обале 

9 Олуја 41-47 20.8-24.4 75-88 47-54 

Настају лака 
оштећења на 
зградама 
(откидање олука, 
рушење димњака 
и скидање 
црепа). 

Високи таласи; дебеле пруге пене 
низ ветар; кресте таласа почињу да 
се љуљају, стропоштавају и 
разбијају у ваљкове. Магла настала 
од морских капљица може смањити 
видљивост. 

_ 
7 

 (10) 

23 

 (32) 

10 Жестока 
олуја 48-55 24.5-28.4 89-102 55-63 

Ретко се јавља у 
унутрашњости 
копна; чупа 
дрвеће из земље; 
настају велике 
штете на 
зградама. 

Врло високи таласи са дугим 
крестама у виду перјаница; 
произвдена пена у великим 
комадима издужује се у дебеле беле 
бразде низ ветар; у велини површина 
воде има бео изглед; разбијање 
ваљкова постаје снежно и нагло. 
Видљивост смањена 

_ 
9 

 (12.5) 

29 

 (41) 

11 Орканска 
олуја 56-63 28.5-32.6 103-117 64-72 

Врло ретка 
појава, праћена 
разарањима 
великих размера. 

Изванредно високи таласи (бродови 
мале и средње величине могу се 
повремено губити из вида); море је 
потпуно покривено дугим комадима 
беле пене који су издужени низ 
ветар; свуда се руб креста таласа 
издувава у пену; видљивост 
смањена. 

_ 
11.5 

 (16) 

37 

 (52) 

12 Оркан 
64 

 и више 
32.7-36.9 118-133 

73 

и више 
  

Ваздух је пун пене и магле од 
морских капљица; море је потпуно 
бело услед магле од морских 
капљица која јури по њему; 
видљивост веома смањена. 

_ 
14 

 (-) 
45  

*) Ова таблица је намењена да служи за грубу оцену шта треба очекивати на пучини, далеко од обале. Не треба је користити у обрнутом смислу, тј. за одређивање или достављање 
стања мора. У унутрашњим морима и близу обале, при ветру с копна, висина таласа биће мања, а њихова стрмина већа. Бројеви у загради означавају вероватну максималну висину 
таласа.
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