
НОВЕМБАР 2017. 

 

Новембар је био променљив уз обилне падавине у Херцеговини, док је у осталим пределима 

количина падавина била око нормале за новембар месец. На истоку, поготово у Семберији,било је 

знатно мање падавина. Падала је углавном киша, а због хладнијег времена средином месеца и 

поново при крају месеца падао је и снег, углавном у вишим пределима, а повремено је било и слабог 

снега и у нижим пределима. У Херцеговини је пало углавном око и изнад 200 mm кише, а највише је 

пало у Билећи чак 328,2 mm. Обилна киша је уобичајена појава у Херцеговини крајем јесени и 

почетком зиме. 

 

  



 

 

Са слике распореда падавина за целу Европу може се видети да је дуж Јадрана, на северу Италије и у 

централној Европи било више падавина од просека, док је на западу било сушно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

новембар 2017. као и вишегодишњи просеци за новембар месец. У Херцеговини је било јачих 

падавина, а то је уобичајена појава за новембар месец. На истоку, поготово у Семберији, било је 

знато мање падавина. 

 

*просек се односи на период после 1991.године 

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

Српској. Види се да се већина падавина јавила у само неколико дана, а да је током већег дела месеца 

било суво. У периоду од 22-24. било је јачих и обилнијих падавина, поготово на истоку.   



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар је био врло променљив што се тиче температуре уз смену топлих и хладних периода. Било 

је доста врло топлих дана, поготово у данима када је јачао југо. У појединим пределима близу река и 

по котлинама, највише на југоистоку, због честе појаве магле било је хладније током већег дела 

месеца. Средином месеца и поново на крају месеца било је знатно хладније у свим пределима. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Са слике одступања средње месечне температуре од просека за Европу види се да није било 

значајних одступања. У већем делу Европе средња температура током целог месеца била је око или 

мало изнад просека.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

новембар 2017. као и вишегодишњи просеци за новембар месец за период после 1991. до 2016. 

године.  



 *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. Било је доста врло топлих дана, а средином месеца и поново на 

крају месеца било је знатно хладније. 

 



 

 

 



 

 

1. ДЕКАДА 

 

Прва два дана у месецу јачао је антициклон са запада уз прилив топлијег ваздуха. Јутра су била 

хладна уз мраз и понегде се јављала магла. Током дана је било сунчано и све топлије. Током 3. 

новембра са севера се премештала слабо изражена долина које донела мало свежије и облачно 

време уз слабу и пролазну кишу. Наредног дана поново је јачао антициклон уз суво и топлије време. 

5. новембра у региону ђеновског залива формирао се циклон који је током дана захватио западни 

Балкана. Овај систем је донео топло и ветровито време уз јак јужни ветар. Крајем дана на западу је 

понегде почела киша, а сутрадан 6. новембра на западу и северу је киша јачала уз захлађење док је 

на југу и истоку и даље било топло уз слабе падавине тек крајем дана. Циклон је наставио да јача и 

наредног дана уз чешће падавине, а на југу се јавила обилнија киша. На североистоку (у Семберији) и 

даље је било топло уз само повремену и слабу кишу. 8. новембра циклон је постепено слабио, али и 

даље је било облачно и свеже уз слабу кишу.  Током 9-10. новембра у приземљу је јачао утицај поља 

повишеног притика, док се по висини осећао утицај циклона са севера. Било је променљиво облачно, 

понегде и магловито, и претежно суво. Слаба киша је падала само понегде. 

   

Време у првој декади новембра је било топло. Пролазно захлађење јавило се током 6-7. новембра. 

На истоку је и тад било топло. Јача киша се јавила у Херцеговини, а на истоку је било знатно мање 

падавина, поготово у Семберији.   

 

На сликама испод је приказана висинска и приземна синоптичка ситуација где се види јачање 

циклона у ђеновском заливу током 6. новембра и премештање фронталне зоне ка Балкану. Овај 

систем је донео прво врло топло и ветровито време, а затим пролазно захлађење, а у Херцеговину и 

јаче падавине. На истоку је остало знатно топлије уз врло малу количину падавина.  

 



 
 

 
 



2. ДЕКАДА 

 

Током 11-12. новембра циклон је јачао на западу и северу Европе и постепено се приближавао ка 

Балкану. Код нас је било претежно суво и топлије, а краткотрајна слаба киша се јављала само 

понегде на југу. У склопу пространог циклона око ђеновског залива формирао се нови, мањи циклон 

који је у ноћи 12. на 13. новембар захватио Балкан и донео јаче и обилније падавине прво у 

Херцеговину, а  током 13. новембра јаче падавине су се прошириле и ка осталим пределима. Дошло 

је до наглог пада температуре, а у брдско-планиским пределима киша је прешла у снег уз 

формирање снежног покривача. Падавине су се наставиле и наредних дана, а поред планина снег је 

падао и понегде у нижим пределима. Током 16-17. новембра циклон је постепено слабио и 

премештао се ка југу Балкана, али по висини се и даље осећао утицај овог система. Било је облачно и 

хладно уз слабије падавине. Нови, слабије изражен циклон, премештао се 18-19. новембра од севера 

Европе преко Балкана и утицао је да се настави хладно и облачно време уз повремене падавине. 20. 

новембра постепено је јачао утицај антициклона који је донео стабилно време. Јутро је било хладно 

и понегде магловито, а током дана сунчано и постепено топлије.  

 

Почетком друге декаде било је врло топло, а затим је уследило захлађење уз честе падавине. На југу 

је било обилних падавина. Због захлађења киша је прешла у снег, прво на планинам где је дошло до 

формирања снежног покривача, а уз даље захлађење снег је падао повремено и у нижим пределима.  

 

На сликама испод је приказана висинска и приземна синоптичка ситуација где се види јачање 

циклона у ђеновском заливу током 13. новембра и премештање фронталне зоне ка Балкану. Овај 

систем је донео захлађење и јаче падавине. У Херцеговини је било врло обилних падавина.  

 

 



 

 
 

3. ДЕКАДА 

 

Од 20. новембра постепено је јачао утицај антициклона уз прилив све топлијег ваздуха са запада. 

Антициклон је донео стабилно, претежно сунчано и  топло време. На југоистоку: у горњем Подрињу 

јављала се магла која је утицала на знатно хладније време. Магла и ниски облаци су се јављали у дуж 

Јадрана и у Херцеговини. Ово је утицало на нижу температуру у Херцеговини него у осталим 

пределима, што није уобичајена појава, поготово у хладном делу године. 25. новембра са 

северозапада Европе ширио се циклон који је постепено захватао север Јадрана и наш регион. У 

предњој страни циклона јачао је јужни ветар, и крајем дана је почела киша на крајњем западу. 

Сутрадан 26. новембра јачао је утицај циклона уз јаче падавине и захлађење. Уз пад температуре на 

планинама је киша прешла у снег уз формирање снежног покривача, а понегде је и у нижим 

пределима падао снег. Падавине су постепено престале у току ноћи, а наредног дана 27. новембра у 

већини предела је било суво уз постепено разведравање. Само је још понегде на истоку било слабих 

падавина. 28. новембра накратко је јачао антициклон, а у региону Балкана се и даље одржавао 

хладан ваздух. Овај систем је донео стабилно и сунчано време, а јутро је било врло хладно уз мраз. 

Већ сутрадан нови циклон је јачао у пределу ђеновског залива и постепено се премештао ка нашем 

региону. Дошло је до наоблачења, а на југу и западу је почела слаба киша. У ноћи су падавине јачале 

на југу где је било врло обилних падавина. Циклон је јачао наредног дана и донео пролазно јаче 

падавине уз захлађење. Ујутру је јачих падавина било на југу и западу, а на истоку је било претежно 

суво. Током дана падавине су јачале на истоку, а на западу је дошло до престанка падавина уз 

постепено разведравње. Увече је у већини предела било хладније уз слабу кишу.  

 



Током првих пет дана било је надросечно топло и претежно сунчано, а свежије је било само на југу и 

понегде југоистоку где се јављала магла. Од 26. новембра било је променљиво и хладније уз честу 

кишу, на планинама уз снег. Слаб снег је падао и понегде у нижим пределима. у Херцеговини је било 

обилнијих падавина. 

  

На сликама испод су приказане сликe за 26. новембар где се види пространи циклон и фронтална 

зона који су се премештали од запада Европе ка Балкану. Овај систем је донео прво врло топло и 

ветровито време, а затим нагло захлађење уз кишу која је брзо прешла у снег.  

 

 



 

 

На слици је приказана температура у Бањалуци 26. новембра. У ноћи је било врло 

топло и ветровито,  а затим је у неколико сати током јутра температура нагло опала и 

киша је прешла у први снег у Бањалуци током ове сезоне.  

  

Милица Ђорђевић, 



Одјељење бдијења 

РХМЗ РС 


