
 НОВЕМБАР 2016  

 

Новембар 2016. је био променљив месец уз смену врло топлих и врло хладних периода. Први део 

месеца било је променљиво време уз честе падавине. Јаке падавине које су се јавиле око 11. 

новембра довеле су до наглог пораста реке Дрине и повремених поплава. У другом делу месеца 

било је претежно суво време које је накратко прекинуто падавинама које су се јавиле крајем месеца. 

Највише падавина је било у Херцеговини (уобичајена појава за касну јесен). Иако падавине нису биле 

равномерно распоређене током месеца, у већини предела количина падавина је била око просека. 

Због хладног времена у појединим данима је падао снег. 

 

 

На слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у Републици Српској за 

новембар 2016. као и вишегодишњи просеци за новембар месец. У већини предела је количина 

падавина je била око вишегодишњег просека. Највише падавина је било у Херцеговини.  



 

*просек се односи на период после 1991.године 

На следећим сликама приказан је месечни распоред падавина за одређене градове у Републици 

Српској. Са слика се види да је у првом делу месеца било променљиво време уз честе падавине у 

већини предела, а највише падавина је било у Херцеговини. Затим је уследио сув период, а крајем 

месеца су се поново јавиле слабе падавине.  

 

 

 



 

 

 



 

Темпретаура током целог новембара 2016. године је била око или мало изнад просека. Главна 

одлика температуре су велика варирања током месеца. Повремено је било врло топло поготово у 

данима са јаким југом, а повремено је било и врло хладно уз мраз.  



 

Са слике одступања средње месечне температуре од просека за Европу види се да је у већем делу 

Европе температура била око нормале. Нешто топлије је било на југу и југоистоку (и на Балкану), а 

мало хладније на истоку и северу Европе као и у Британији. 



 

На слици испод су приказане средње температуре за поједине градове у Републици Српској за 

новембар 2016. као и вишегодишњи просеци за новембар месец. Види се да је средња температура 

у већини предела била око вишегодишњег просека.  



 

*просек се односи на период после 1991.године  

На наредним сликама је приказан ход минималме, максималне и средње температуре  за цео месец 

за пет градова у Републици Српској. Види се да је почетком месеца било топло, уз јак југо и врло 

топло 6-7. новембра, затим хладније, па поново знатно топлије од 17. до 25. новембра и крајем 

месеца врло хладно.  

 



 

 

 



 

 

1. ДЕКАДА 

 

Под утицајем антициклона прва два дана било је суво и топло време уз хладна јутра. У ноћи ка 3. 

новембру циклон и хладан фронт су се премештали са севера и донели јаче падавине уз хладније 

време. Најмање падавина је било на југу. Утицај овог система је кратко трајао. Већ је сутрадан 4. било 

суво, а 5-6. новембра и знатно топлије. У предњој страни простране долина са запада Европе 

формирало се јако југозападно струјање уз траспорт врло топлог ваздуха пореклом са севера Африке. 

Јачао је и југо, па је 6. новембра било врло топло и ветровито уз јак до олујни ветар. Јак југо је донео 

температуру је у многим местима и преко 20 степени, а необично топло је било и током ноћи и јутра. 

Циклон се премештао преко Јадрана, јачао и 6. увече је почела киша. Обилних падавина је  било у 

Херцеговини. Наредних дана циклон и хладнији ваздух су се задржавали изнад Балкана и доносили 

свеже и кишовито време. Било је јачих падавина на југу и југоистоку. Током 9-10. новембра је било 

све хладније и на планинама је падао снег, а повремено је снег падао и понегде у нижим пределима 

де се накратко формирао и мањи снежни покривач. Циклон је мало ослабио 10. новембра а слабих 

падавина је било само још понегде.   

  

Време у првој декади новембра је било врло промељниво. Под утицајем два циклона било је доста 

падавина, дувао је и јак југо који је донео необично топло време, а последња три дана је било знатно 

хладније и понегде је падао сбег.  

 

На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 6. новембар где се види јако 

југозападно струјање у склопу предње стране циклона са запада Европе. Врло топао ваздух који се 

премештао са севера Африке и јак југо су донели врло топло али и ветровито време.  

 



 
 

 
 



 

 

2. ДЕКАДА 

 

Током 11. новембра нови циклон је јачао у региону Алпа и Јадрана, захватио је наш регион и донео 

поново јаче падавине. Јачих и обилнијих падавина је било у Херцеговини и Црној Гори па је у ноћи ка 

12. новембру дошло до наглог пораста водостаја Дрине која се понегде излила и донела мање 

поплаве. Због хладног времена снег је падао на планинама, а понегде је слаб снег провејавао и у 

нижим пределима. Од 13. новембра утицај циклона је слабио, а са запада је јачао антициклон. 

Наредних неколико дана је било стабилно и хладно време: јутра су била хладна уз слаб мраз и 

повремену маглу, а током дана је било хладно и делимично облачно. Од 17. је било све топлије. 

Простани циклон се одржавао на западу Европе а у предњој страни овог система изнад Балкана се 

формирало јако југозападно струјање. Било је све топлије и ветровито. Дувао је умерен до јак југо 

који је доносио све топлије време у наредним данима. Температура је било знатно изнад нормале за 

средину новембра.  Било је углавном суво, а слба киша је падала само понегде на југу и западу током 

18-19. новембра. 

 

Променљиво време се наставило. Било је хладно уз јаче падавине током првих пар дана, затим суво 

и хладно, а од 17. поново врло топло уз јачање југа и температуру знатно изнад просека.  

 

На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 11. новембар где се види циклон изнад 

Алпа и Јадрана који је захватио наш регион и донео јаче падавине и хладније време. Обилних 

падавина је било у Црној Гори и Херцеговини и то је узроковало нагли пораст водостаја реке Дрине.  

 



 

 
 

3. ДЕКАДА 

 

Под утицајем југозападног струјања, у предњој страни долине са запада Европе, топло и суво време 

се наставило и наредних дана. Током јутра слаб мраз се јављао у планинама. Дневна температура је 

у многим местима прелазила изнад 15 степени, а повремено је било и око 20 степени. Промена 

времена је наступила 26. новембра. Слаб циклон се формирао у Јадрану и донео облачно и 

постепено хладније време са повременом кишом. Нешто јачих падавина је било само понегде на 

југу. Јача долина се премештала са севера сутрадан 27. новембра уз прилив све хладнијег ваздуха. 

Било је све хладније уз слабу кишу, а на планинама је почео снег. До 28. ујутру понегде је и у нижим 

пределима падао слаб снег. Све укупно није било пуно падавина, а циклон је ослабио и од 29. је 

јачао утицај антициклона са запада. У склопу висинске долине са североистока се премештао све 

хладнији ваздух, па је последња два дана у месецу било суво и врло хладно време уз јутарњи мраз.   

Првих пет дана је било суво и врло топло време за ово доба године. Затим је дошло до захлађења уз 

слабе падавине, а последња два дана у месецу је било врло хладно уз мраз.  

 

На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 30. октобар септембар где се види 

пространи антициклон изнад већег дела Европе: који је донео суво и сунчано време, али и изражена 

висинска долина која се пружала од североистока уз прилив хладнијег ваздуха са севера Русије до 

наших предела. 
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