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 Веома топао и топао август на северу и истоку Србије 

 Кишан август у већем делу земље 

 Други најкишнији август у Нишу, а четврти у Ћуприји за 

период рада ГМ станица 

 Сушан август у Пожеги 

 У Новом Саду је превазиђен апсолутни августовски 

максимум количине падавина 

 

ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА 

Средња месечна температура ваздуха 

 

Средња температура ваздуха током августа је била у интервалу од 20,6ºС у 

Димитровграду до 25,4ºС у Неготину, у Београду 25,0ºС, а у планинским пределима од 

14,1ºС на Копаонику до 19,4ºС на Црном Врху (Слика 1). 

Одступање средње месечне температуре ваздуха од нормале1 за референтни период 

1991–2020. било је од 0,1ºС у Димитровграду до 2,2ºС у Новом Саду, у Београду 1,2ºС, 

а на планинама од 0,5ºС на Златибору и Копаонику до 1,6ºС на Црном Врху (Слика 2). 

  

Слика 1. Просторна расподела средње месечне 

температуре у (ºС) 

Слика 2. Просторна расподела одступања средње 

месечне температуре у (ºС) од нормале за 

референтни период 1991–2020. 

 

                                                 
1 Под појмом нормала подразумева се климатолошка стандардна нормала, тј. средња вредност 

климатског елемента израчуната за период од 1. јануара 1991. до 31. децембра 2020. 
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Средња температура ваздуха, према методи перцентила, током августа је на крајњем 

северу и истоку Србије била у категорији веома топло, у категорији топло је било у 

осталом делу Војводине, на истоку Србије и појединим деловима централне и јужне 

Србије, док је у осталом делу била у категорији нормално(Слика 3). 

 

 

Слика 3. Просторна расподела средње месечне 

темпeратуре одређене методом перцентила 

 

Средња дневна температура ваздуха у Београду је, према методи перцентила, почетком 

и крајем месеца била у категорији топло, средином месеца у категорији и екстремно 

топло. Почетком треће декаде месеца средња дневна температура ваздуха је била у 

категорији хладно, док је у осталим периодима месеца била у категорији нормално  

(Слика 4). Дневни ход средње дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили за 

станице Сомбор, Нови Сад, Лозница, Неготин, Крагујевац, Златибор, Ниш и Врање 

налази се у прилогу. 
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Слика 4. Дневни ход средње дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили у Београду 

 

Максимална температура ваздуха 

 

Средња максимална температура ваздуха током августа је била у интервалу од 29,1ºС у 

Пожеги до 32,1ºС у Неготину, а у Београду 30,8ºС. У планинским крајевима је средња 

максимална августовска температура ваздуха била од 18,4ºС на Копаонику до 24,8ºС у 

Сјеници.  

Према методи перцентила средња месечна максимална температура ваздуха је у 

северним и појединим крајевима источне Србије била у категорији топло, а у осталом 

делу Србије у категорији нормално. 

Највиша максимална дневна температура ваздуха за август је у Србији забележена у 

Банатском Карловцу 19. августа и износила је 40,0ºС, а у Београду истог дана највиша 

дневна температура ваздуха износила је 38,9ºС. 

Топлотни талас2 није регистрован у Србији. 

Летњи дани3 су регистровани у целој Србији. Број летњих дана је био у интервалу од 25 

у Лозници, Ваљеву и Пожеги до 31 у Лесковцу и Врању. У Београду је забележено 27 

летњих дана. На Копаонику је регистрован један летњи дан, док је на Златибору било 

15 летњих дана. 

 Тропски дани4 су регистровани у целој Србији, осим на Копаонику, Црном Врху и у 

Великом Градишту. Забележени број тропских дана је био у интервалу од 14 у Пожеги 

                                                 
2 Топлотни талас је, према методи перцентила, период током кога је максимална дневна температура 

ваздуха у домену веома топло и екстремно топло 5 и више узастопних дана 
3 Летњи дан је по дефиницији дан са максималном дневном температуром ваздуха од 25°С и вишом 
4 Тропски дан је по дефиницији дан са максималном дневном температуром ваздуха од 30°С и вишом 
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до 24 у Кикинди, што је у већини крајева за два до 10 дана више од просечног броја за 

август. 

Дневни ход максималне дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили у 

Београду, током августа 2022. године, приказан је на слици 5, док се за станице Сомбор, 

Нови Сад, Лозница, Неготин, Крагујевац, Златибор, Ниш и Врање налази у прилогу. 

 

Слика 5. Дневни ход максималне дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили у Београду 

 

Минимална температура ваздуха 

Средња минимална температура ваздуха је током августа била у интервалу од 14,1ºС у 

Димитровграду до 19,7ºС у Београду. У планинским пределима је средња минимална 

температура ваздуха била у интервалу од 10,5ºС на Копаонику до 15,9ºС на Црном 

Врху. 

Према методи перцентила средња месечна минимална температура ваздуха је у већем 

делу Србије била у категоријама екстремно топло и веома топло, док је топло било у 

Београду, Зајечару, Пожеги, Лесковцу и Димитровграду, као и у брдко-планинским 

крајевима. 

Најнижа минимална дневна температура ваздуха од 6,6ºС забележена је 1. августа у 

Сјеници. У нижим пределима најнижа дневна температура ваздуха је регистрована у 

Пожеги 1. августа и износила је 9,4ºС, док је у Београду 12. августа измерено 16,5ºС. 

Тропске ноћи5 нису забележене у појединим деловима југозападне, источне и јужне 

Србије. У Београду је забележено највише тропских ноћи 14, у Неготину их је било 

десет, док је у осталим крајевима регистровано од једне до четири тропске ноћи. 

На слици 6 приказана је оцена минималне и максималне температуре ваздуха у Србији 

за август према расподели терцила у односу на референтни период 1991-2020. Може се 

                                                 
5 Тропска ноћ је по дефиницији дан са минималном дневном температуром ваздуха од 20°С и вишом 
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уочити да је минимална температура ваздуха знатно изнад горњег терцила, док је 

максимална температура ваздуха на граници горњег терцила. 

 

Слика 6. Средња месечна минимална и максимална температура ваздуха и њихови припадајући терцили 

у Србији у односу на референтни период 1981-2010 

Дневни ход минималне дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили у 

Београду, током августа 2022. године, приказан је на слици 7, док се за станице Сомбор, 

Нови Сад, Лозница, Неготин, Крагујевац, Златибор, Ниш и Врање налази у прилогу. 

 

Слика 7. Дневни ход минималне дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили у Београду 
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ПАДАВИНЕ 

Током августа забележена количина падавина је била у интервалу од 24,2 mm у 

Зајечару до 129,0 mm у Сремској Митровици, док је у Београду регистровано 89,7 mm 

(Слика 8). 

Укупна количина падавина је у односу на нормалу за референтни период 1991-2020. 

била од 49% у Пожеги до 272% у Нишу (Слика 9). 

Према методи перцентила количина падавина је у Нишу била у категорији екстремно 

кишно, веома кишно је било у Лозници, Сремској Митровици, Краљеву, Крушевцу и 

Ћуприји. У категорији кишно је било у већем делу Војводине, на подручју Београда, и у 

појединим деловима централне и јужне Србије. Сушно је било на подручју Пожеге, док 

су у осталом делу земље падавине биле у домену просека. (Слика 10). 

 

 

Слика 8. Просторна расподела месечне количине 

падавина у милиметрима на основу података са 28 

Главних, 24 климатолошке и 105 падавинских 

метеоролошких станица 

Слика 9. Просторна расподела месечне количине падавина у 

процентима од нормале за референтни период 1991–2020. 
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Слика 10. Месечна количина падавина одређена методом 

перцентила 

 

У Нишу је август 2022. године са количином падавина од 119,2 mm други најкишнији 

од када се врше мерења на овој метеоролошкој станици (Слика 11). 

Август 2022. године је четврти најкишнији у Ћуприји (Слика 12). 

 

Слика 11. Највеће августовске количине падавина у Нишу за период од 1925-2022.  
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Слика 12. Највеће августовске количине падавина у Ћуприји за период од 1925-2022. 

У Новом Саду је са регистрованих 68,5 mm 21. августа 2022, превазиђен апсолутни 

максимум количине падавина на овој станици од 68,0 mm забележен 10. августа 1997. 

године.  

 

Број дана са падавинама је током августа био у интервалу од седам до 17 дана (Слика 

13). Забележени број дана са падавинама је у већем делу Србије био за један до четири 

дана изнад просека за август, док је у Краљеву био за девет дана виши од просека за 

август (Слика 14). 

  

Слика 13. Просторна расподела броја дана са 

падавинама 

Слика 14. Просторна расподела одступања броја дана 

mса падавинама 
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Забележен је један дан са количином падавина од 20 mm и више у Лозници, Сремској 

Митровици и Нишу.  

 

На слици 15 приказана је оцена температуре ваздуха и количине падавина у Србији за 

август према расподели терцила у односу на референтни период 1991-2020. Може се 

уочити да је август 2022. године са температуром ваздуха и количином падавина знатно 

изнад просека. 

 

 
 

Слика 15. Средња месечна температура ваздуха и количина падавина и њихови припадајући терцили у 

Србији у односу на референтни период 1991-2020 
 

Дневне и кумулативне количине падавина у односу на нормалу 1991-2020. за август у 

Београду приказане су на слици 16, док се за станице Сомбор, Нови Сад, Лозница, 

Неготин, Крагујевац, Златибор, Ниш и Врање налази у прилогу. 
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Слика 16. Дневне и кумулативне количине падавина у Београду 

 

ОБЛАЧНОСТ, ВЕДРИ И ТМУРНИ ДАНИ 

Средња августовска облачност у Србији је била у интервалу од 4/10 до 6/10. Просечна 

дневна облачност током августа у Београду, Сјеници и Нишу представљена је на 

сликама 17, 18 и 19.  

Забележено је од пет ведрих дана6 у Пожеги и на Копаонику до 12 у Банатском 

Карловцу и Нишу, а у Београду их је било 11. Осмотрени број ведрих дана је у целој 

земљи био испод просека за август, а у Сремској Митровици и до седам дана испод 

просека.  

У Србији је током августа регистровано од два у Нишу до осам тмурних дана7 у 

Крагујевцу, Сјеници и на Златибору . У Београду је забележено четири тмурна дана. 

 

                                                 
6 Ведар дан је по дефиницији дан са облачношћу мањом од 2/10 
7 Тмуран дан је по дефиницији дан са облачношћу већом од 8/10 
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Слика 17. Просечна дневна облачност у Београду 

 
 

Слика 18. Просечна дневна облачност у Сјеници 
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Слика 19. Просечна дневна облачност у Нишу 
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ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА (ОСУНЧАВАЊЕ) 

Осунчавање је током августа било у интервалу од 201,8 часова у Пожеги до 285,2 

часова у Врању (Слика 20).  

Трајање сијања сунца током августа је било од 76% на Златибору до 92% у Новом Саду 

у односу на нормалу за референтни период 1991-2020. (Слика 21). 

 

  

Слика 20. Осунчавање у часовима Слика 21. Осунчавање у процентима од нормале за 

референтни период 1981–2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Напомена: Климатска анализа метеоролошких елемената урађена је на основу 

прелиминарних података са 28 Главних метеоролошких станица 
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ПРЕГЛЕД СИНОПТИЧКЕ СИТУАЦИЈЕ* 

Периоди нестабилне стратификације тропосфере и чести утицаји висинских 

депресија, јаки пљускови, временске непогоде и изражени атмосферски фронтови 

крајем друге и почетком треће декаде  

Почетком месеца доминација приземног антициклона, постепено успостављање 

гребена и адвекција топле ваздушне масе са југозапада и топло време у целој земљи.  

Затим, средином прве декаде на југу и истоку утицај висинског циклона из источног 

Средоземља. На западу и северу крајем прве декаде утицаји плитке деформације у 

пољу геопотенцијала и периферије хладног фронта из средње Европе и формиране 

висинске депресије са севера Јадрана и Апенинског полуострва. Око средине друге 

декаде утицај висинског циклона са истока и североистока који се ретроградно 

премештао ка Алпима и западном Средоземљу. У већини крајева временски услови 

били нестабилни уз променљиво облачно са локалним непопогодама, јаком кишом, 

грмљавином и јаким ветром. 

Од средине до краја друге декаде слабљење поменутог висинског циклона и 

успостављање слабо израженог западног, а потом и југозападног висинског стујања и 

адвекција топлог ваздуха. Постепено топлије и врло топло време.  

Крајем друге декаде, долази до развоја циклона на северозападу континента, а потом и 

у западном и централном Средоземљу са таласима влажног, топлог и хладног ваздуха 

који ће најпре на југу, југозападу и западу, а затим и у осталим пределима донети 

наоблачење са кишом, пљусковима и грмљавином. Локално са временским непогодама, 

јаком кишом, градом и јаким ветром, а наредних пар дана и хладним временом за овај 

период године. До око средине треће декаде одржавало се нестабилно време, а услед 

утицаја вртлога водене паре и висинске циклоналне циркулације која је постепено 

слабила и премештала ка Егејском мору.  

Уследило је пар дана претежно сувог и топлог вемена, али су регенерација плитке 

депресије на истоку континента и адвекција топле и влажне ваздушне масе са југистока 

крајем месеца, поново успоставили нестабилну стратификацију тропосфере и 

променљиво и спарно време са локалним пљусковима и грмљавином, понегде са јаком 

кишом и градом.  

* Национални центар за хидрометеоролошки систем ране најаве и упозорења 
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ПРИЛОЗИ 

Средња температура ваздуха 

 

 
Прилог 1. Дневни ход средње дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили у Сомбору 

 

Прилог 2. Дневни ход средње дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили у Новом Саду 
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Прилог 3. Дневни ход средње дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили у Лозници 

 
Прилог 4. Дневни ход средње дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили у Крагујевцу 
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Прилог 5. Дневни ход средње дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили у Неготину 

 
 

Прилог 6. Дневни ход средње дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили на Златибору 
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Прилог 7. Дневни ход средње дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили у Нишу 

 

 
Прилог 8. Дневни ход средње дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили у Врању 
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Максимална температура ваздуха 

 
Прилог 9. Дневни ход максималне дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили у Сомбору 

 
 
Прилог 10. Дневни ход максималне дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили у Новом Саду 
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Прилог 11. Дневни ход максималне дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили у Лозници 

 

 

Прилог 12. Дневни ход максималне дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили у Крагујевцу 

  



21 

 

 

Прилог 13. Дневни ход максималне дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили у Неготину 

 
 
Прилог 14. Дневни ход максималне дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили на Златибору 
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Прилог 15. Дневни ход максималне дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили у Нишу 

 
 

Прилог 16. Дневни ход максималне дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили у Врању 
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Минимална температура ваздуха 

 
Прилог 17. Дневни ход минималне дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили у Сомбору 

 

 

Прилог 18. Дневни ход минималне дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили у Новом Саду 
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Прилог 19. Дневни ход минималне дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили у Лозници 

 

 
 

Прилог 20. Дневни ход минималне дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили у Крагујевцу 
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Прилог 21. Дневни ход минималне дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили у Неготину 

 

Прилог 22. Дневни ход минималне дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили на Златибору 
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Прилог 23. Дневни ход минималне дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили у Нишу 

 

 
Прилог 24. Дневни ход минималне дневне температуре ваздуха и припадајући перцентили у Врању 
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Падавине 

 
 

Прилог 25. Дневне и кумулативне количине падавина у Сомбору 

 
 

Прилог 26. Дневне и кумулативне количине падавина у Новом Саду 
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Прилог 27. Дневне и кумулативне количине падавина у Лозници 

 
 

Прилог 28. Дневне и кумулативне количине падавина у Крагујевцу 
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Прилог 29. Дневне и кумулативне количине падавина у Неготину 

 
 

Прилог 30. Дневне и кумулативне количине падавина на Златибору 
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Прилог 31. Дневне и кумулативне количине падавина у Нишу 

 
 

Прилог 32. Дневне и кумулативне количине падавина у Врању 


