НОВЕМБАР 2018.

Тпкпм прве пплпвине нпвембра билп је врлп тпплп и претежнп сувп. У другпм делу месеца билп је
ппстепенп хладније уз чешће падавине, а у Херцегпвини је билп јачих и пбилнијих падавина. У
другпм делу месеца је билп и хладније, па је киша прешла у снег уз фпрмираое маоег снежнпг
ппкривача и у нижим пределима.

Са слике пдступаоа падавина пд прпсека за целу Еврппу мпже се видети да је у већем делу
кпнтинента билп сушнп, а јаче падавине јавиле су се у западнпм Средпземљу и ппнедге на југу и
истпку Балкана.

На слици исппд су приказане кпличине падавина за ппједине градпве у Републици Српскпј за
нпвембар 2018. кап и вишегпдишои прпсеци за нпвембар месец. Види се да је кпличина падавина у
већини предела била маоа пд прпсека, а јединп су се у Херцегпвини јавиле пбилније падавине.

*прпсек се пднпси на перипд ппсле 1991.гпдине
На следећим сликама приказан је месечни расппред падавина за пдређене градпве у Републици
Српскпј. Види се да је у првпм делу месеца билп претежнп сувп уз врлп слабе падавине. У другпм
делу месеца киша и снег су се чешће јављали. У Херцегпвини је билп пбилнијих падавина.

Тпкпм прве две седмице билп је врлп тпплп, а тпкпм некпликп дана температура је прелазила изнад
20 степени. Нештп свежије билп је самп у ппјединим кптлинским пределима где се честп јављала
магла кпја се задржавала тпкпм већег дела дана. У другпм делу месеца билп је све хладније, а у
ппјединим данима и врлп хладнп уз ппјаву снега и у нижим пределима.

На слици исппд су приказане средое температуре за ппједине градпве у Републици Српскпј за
нпвембар 2018. кап и вишегпдишои прпсеци за нпвембар месец. Укупнп средоа месечна
температура била је пкп степен виша пд прпсека. Тпкпм прве две седмице билп је врлп тпплп, а
затим ппстепенп хладније. Крајем месеца билп је врлп хладнп.

*прпсек се пднпси на перипд ппсле 1991.гпдине
На наредним сликама је приказан хпд минималме, максималне и средое температуре за цеп месец
за пет градпва у Републици Српскпј. Тпкпм прве пплпвине месеца билп је врлп тпплп, а температура
је ппвременп прелазила и изнад 20 степени. У другпм делу месеца билп је ппстепенп хладније.

1. ДЕКАДА
Тпкпм првпг нпвембра на западу Средпземља се пдржавап циклпн, а у предопј страни пвпг система
на Балкану се пдржавалп југпзападнп струјаое уз прилив тпплпг ваздуха. Билп је тпплп уз слабу и
ппвремену кишу, а умерене падавине јавиле су се самп на југу. Тпплп време се наставилп и 2.
нпвембра, а слаба киша је падала самп ппнегде на западу. Наредних дана наш регипн се налазип
између циклпна кпји се пдржавап на западу Средпземља и антициклпна кпји је јачап изнад
централне и истпчне Еврппе. Између пва два система пдржавалп се и јужнп струјаое уз прилив
тпплпг ваздуха из Средпземља. Билп је врлп тпплп и претежнп сувп, а врлп слаба киша се јављала
самп ппнегде на југу. Тпкпм 9. и 10. нпвембра циклпн се премештап прекп југа Балкана, а у нашем
регипну јачап је утицај антициклпна кпји је дпнеп стабилнп јесеое време. Температура је била нижа
у пднпсу на претхпдне врлп тпплп дане, али и даље је билп тпплп и сувп. Чешће се јављала магла и
ниска пблачнпст, ппгптпвп пкп река и пп кптлинама тпкпм јутра.
Тпкпм прве декаде нпвембра билп је врлп тпплп и претежнп сувп. Врлп слаба киша је падала самп
ппнегде ппчеткпм месеца, а у Херцегпвини су се јавиле умерене падавине тпкпм једнпг дана.
На сликама исппд приказане су висинска и приземна синпптичка ситуација за 5. нпвембар. Балкан се
налазип између дплине кпја се пдржавап изнад западнпг Средпземља и антициклпна кпји се
пдржавап изнад централне и истпчне Еврппе. Између пва два система пдржавалп се јужнп струјаое
уз прилив врлп тпплпг ваздуха ка нашем регипну и већем делу Еврппе.

2. ДЕКАДА
Тпкпм прва три дана пдржавап се утицај ппља виспкпг притиска уз стабилнп време, а у склппу
циклпна из западпг Средпземља наставилп се југпзападнп струјаое уз прилив тпплпг ваздуха. Билп је
врлп тпплп уз дневну температуру изнад 20 степени у мнпгим пределима. Свежије је билп самп у
ппјединим кптлинским пределима на истпку где се јављала магла кпје се ппнегде задржавала тпкпм
целпг дана. Од 14. нпвембра на истпку Еврппе јачап је циклпн уз трансппрт свежијег ваздуха из
регипна Русије ка Балкану и нашем регипну. Температура је ппстепенп ппадала, али дп 16. нпвембра
је и даље билп тпплије пд прпсека и сувп. Наредних дана се наставип прилив све хладнијег ваздуха са
истпка Еврппе дп Балкана уз ппстепенп јачаое циклпна кпји се премештап прекп нашег регипна ка
западу. Билп је све хладније уз слабе падавине тпкпм 17. и 18. нпвембра. У вишим пределима је
падап снег, а тпкпм 19. нпвембра падавине су ппстепенп јачале, а снег је падап и у нижим пределима
уз фпрмираое маоег снежнпг ппкривача. Тпкпм 20. нпвембра наставиле су се падавине, у
Херцегпвини је падала пбилна киша, а у псталим пределима мешала се киша, суснежица и снег.
Ппчеткпм друге декаде билп је врлп тпплп и сувп, а затим је уследилп ппстепенп захлађеое услед
прилива све хладнијег ваздуха са северпистпка Еврппе. Ппсле дужег сушнпг перипда, крајем декаде
јавиле су се падавине, а збпг хладније времена киша је прешла у снег уз фпрмиаре маоег снежнпг
ппкривача. У Херцегпвини је билп пбилнијих падавина.
На сликама исппд су приказане сликe за 19. нпвембар где се види циклпн изнад регипна Алпа и
севера Балкана, кап и трансппрт хладнијег ваздуха са северпистпка Еврппе дп нашег регипна. Овај
систем је дпнеп захлађеое и снежне падавине у већини предела, самп је на југу падала јача киша.

3. ДЕКАДА
Слабе падавине јавиле су се тпкпм 21. нпвембра у првпм делу дана, а какп се циклпн премештап
даље ка западу, тпкпм дана падавине су престале. Наредна три дана јачап је утицај гребена уз
прилив малп тпплијег ваздуха. Билп је претежнп сувп и ппстепенп тпплије, а тпкпм јутра била је честа
ппјава магле ппгптпвп у нижим и кптлинским пределима. 24. нпвембра увече са запада се
приближавап нпви циклпн кпји је дпнеп слабу кишу. Наредна два дана јачп је утицај циклпна кпји је
дпнеп кишу, али и благи ппраст температуре збпг прилива тпплијег ваздуха у југпзападнпј струји. У
Херцегпвини је билп јаких пљускпва са грмљавинпм кпји су дпнели пбилније падавине. Циклпн се
премештап ка истпку Балкана 27. нпвембра, а нпви циклпн је захватип Балкана из правца запада
Средпземља и уз прилив хладнијег ваздуха дпнеп је захлађеое, а киша је прешла у снег. Тпкпм дана
је дпшлп дп фпрмираоа снежнпг ппкривача, а снег је падап и сутрадан. Ппследоа два дана у месецу
слабип је утицај циклпна, а јачап је гребен кпји је дпнеп сувп, хладнп и стабилнп време. У нижим
пределима је била честа ппјава магле.
Ппследоа декада нпвембра је била у знаку хладнијег време уз чешће падавине. У Херцегпвини је
падала пбилна киша, а у псталим пределима је збпг хладнијег времена киша прешла у снег уз
фпрмираое маоег снежнпг ппкривача. Збпг ппраста дневне температуре снег се није дугп
задржавап, а крајем месеца је ппнпвп падап снег.
На сликама исппд су приказане синпптичке сликe за 27. нпвембар где се види премештаое циклпна
прекп Јадрана ка нашем регипну уз прилив хладнијег ваздуха. Овај систем је деп захлађеое и снежне
падавине, самп је на југу падала киша.

Одјељеое бдијеоа

