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 Топла и кишна јесен у већем делу Србије 

 Девета најтоплија јесен у Србији; четврта најтоплија на Црном 

Врху, пета најтоплија у Неготину, Сјеници и на Златибору, 

шеста у Ваљеву 

 Шеста најкишнија јесен у Банатском Карловцу, седма 

најкишнија у Новом Саду  

 Забележен топлотни талас крајем октобра и почетком 

новембра у Неготину, Врању, Сјеници и на Копаонику, два 

топлотна таласа у Зајечару у истом периоду 

 Талас хладноће забележен крајем друге и почетком треће декаде 

септембра у Београду, на Златибору, Црном Врху и Копаонику 

 У Новом Саду превазиђен максимални број дана са маглом 

Анализа јесење сезоне 2022. године за Србију у односу на 
референтни климатолошки период 1991-2020. 

 

Температура  
 

Средња температура ваздуха током јесени била је у интервалу од 11,2ºС у Пожеги до 

14,2ºС у Београду, а у планинским пределима од 6,2ºС на Копаонику до 10,2ºС на 

Златибору (Слика 1). 

  

Слика 1. Просторна расподела средње сезонске 

температуре ваздуха 

Слика 2. Просторна расподела одступања средње 

сезонске температуре ваздуха од нормале 
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Одступање средње температуре ваздуха од нормале
1
, током јесени, била су од +0,3ºC у 

Лесковцу до +1,7ºC у Неготину и на Црном Врху. У Београду је сезонско одступање 

било +0,9ºC (Слика 2). 

Према методи перцентила
2
, средња температура ваздуха током јесени била је у већем 

делу Србије у категорији нормално (Слика 3). 

Према методи терцила, средња температура ваздуха је током јесени била у категорији 

топло у већем делу Србије, у категорији нормално је било у Новом Саду, Зрењанину, 

Сремској Митровици, Лесковцу и Димитровграду, док је у категорији веома топло било 

у Ваљеву, Неготину, Сјеници, Пожеги, Зајечару, на Црном Врху и Златибору (Слика 4). 

 

  

Слика 3. Оцена средње сезонске температуре ваздуха 

методом перцентила 

Слика 4. Оцена средње сезонске температуре 

ваздуха методом терцила 

 

 

  

                                                 
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. 
2 n-ти перцентил неке величине је она вредност посматране величине испод које се налази n процената 

података претходно поређаних у растући низ 
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Јесен 2022. године је девета најтоплија у периоду од 1951-2022 (Слика 5). На Црном 

Врху је ова јесен четврта најтоплија (Слика 6), док је пета најтоплија у Неготину, 

Сјеници и на Златибору, а шеста у Ваљеву. 

 

 

Слика 5. Редослед најтоплије и најхладније јесени у Србији за период 1951-2022. година 

 

 

Слика 6. Најтоплија јесен на Црном Врху за период 1966-2022. година 
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Највиша дневна температура ваздуха у току јесени измерена је у Зајечару 15. септембра 

и износила је 35,0ºС. 

Број летњих дана
3
 је био у интервалу од осам на Палићу до 22 у Зајечару, а у вишим 

пределима до четири, колико их је регистровано у Сјеници. Регистрован број летњих 

дана је за четири до осам дана испод просечног броја за јесењу сезону у већем делу 

Србије (Слика 7). 

Тропски дани
4
 су регистровани само у нижим крајевима. У Краљеву није било тропских 

дана док је највише било четири дана у Ваљеву, Ћуприји, Нишу и Лесковцу. У 

Београду је забележено три тропска дана. У већем делу Србије забележени број 

тропских дана је до два дана био испод просека.  

Пет ледених дана
5
 је забележено на Копаонику, а три Црном Врху и Златибору. 

Најнижа дневна температура ваздуха током јесени је измерена 28. и 29. новембра на 

Копаонику и износила је -6,1ºС. У нижим пределима је најнижа температура ваздуха од 

-4,4ºС забележена у Врању 29. новембра, док је у Београду најниже измерено 26. 

новембра 0,9ºС. 

Забележена је једна тропска ноћ
6
 у Београду. 

У Београду нису забележени мразни дани
7
 док је у нижим пределима највише 

регистровано 10 у Лесковцу. На планинама је најмање мразних дана било осам на 

Златибору, а највише 27 у Сјеници. Осмотрени број мразних дана је био од пет до девет 

дана испод просека у већем делу Србије (Слика 8).  

Дани са јаким мразом
8
 нису забележени током јесени. 

 

                                                 
3 Летњи дан је дан са максималном дневном температуром ваздуха од 25°С и вишом 
4 Тропски дан је дан са максималном дневном температуром ваздуха од 30°С и вишом 
5 Ледени дан је дан са максималном дневном температуром ваздуха мањом од 0°С 
6 Тропска ноћ је дан са минималном дневном температуром ваздуха од 20°С и вишом 
7 Мразни дан је дан са минималном дневном температуром ваздуха мањом од 0°С 
8 Дан са јаким мразом је дан са минималном дневном температуром ваздуха мањом од -10°С 
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Слика 7. Одступање броја летњих дана од нормале Слика 8. Одступање броја мразних дана од нормале 

 

 

Слика 9. Тромесечни ход средње, максималне и минималне температуре ваздуха у Београду 
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Слика 10. Тромесечни ход средње дневне температуре ваздуха у Новом Саду 

 

 

Оцена средње температуре ваздуха и количине падавина (Слика 11) у Србији за јесен 

према расподели терцила у односу на референтни период 1991-2020. показује да је 

јесен 2022. године била са температуром ваздуха изнад горњег терцила и количином 

падавина на граници горњег терцила. Док је према оцени минималне и максималне 

температуре ваздуха (Слика 12) средња минимална и средња максимална температура 

ваздуха изнад просечних вредности. 

 

 
Слика 11. Оцена средње температуре ваздуха и количине падавина током јесени у Србији према 

припадајућим терцилима у односу на референтни период 1991-2020. године 
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Слика 12. Средња минимална и максимална температура ваздуха и њихови припадајући терцили у Србији 

у односу на референтни период 1991-2020 
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Топлотни таласи и таласи хладноће 
 

У току јесени један топлотни талас
9
 је регистрован крајем октобра и почетком новембра у Неготину, Врању, Сјеници и на Копаонику, 

док их је у Зајечару у истом периоду било два. Талас хладноће
10

 је забележен крајем друге и почетком треће декаде септембра у 

Београду, на Златибору, Црном Врху и Копаонику (Табела 1). 
 

Табела 1. 

 
 

                                                 
9
 Топлотни талас је по дефиницији континуирани низ од пет и више дана када је максимална дневна температура ваздуха у категорији веома топло и екстремно топло 

10
 Талас хладноће је по дефиницији континуирани низ од пет и више дана када је минимална дневна температура ваздуха у категорији веома хладно и екстремно хладно 

станица/дан 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ПАЛИЋ

СОМБOР

КИКИНДА

ЗРЕЊАНИН

НОВИ САД

СР.МИТРОВИЦА

БЕОГРАД BX BX BX BX EX EX

ЛОЗНИЦА

ВАЉЕВО

В.ГРАДИШТЕ

СМ.ПАЛАНКА

КРАГУЈЕВАЦ

КРАЉЕВО

ПОЖЕГА

ЗЛАТИБОР BX BX BX BX BX EX EX

ЋУПРИЈА

КРУШЕВАЦ

НЕГОТИН BT BT ET ET BT BT ET ET ET BT ET BT

ЗАЈЕЧАР BT BT BT ET BT BT BT ET BT ET

ЦРНИ ВРХ BX BX BX BX BX BX

КОПАОНИК BX BX BX BX BX EX BX BT ET BT ET BT

СЈЕНИЦА BT BT BT ET ET BT

НИШ

ВРАЊЕ BT BT BT BT BT BT BT BT ET ET ET BT

ДИМИТРОВГРАД

ЛЕСКОВАЦ

КУРШУМЛИЈА

Б.КАРЛОВАЦ

ТОПЛOTНИ ТАЛАСИ  И ТАЛАСИ ХЛАДНОЋЕ У СРБИЈИ - ЈЕСЕН 2022

(у односу на референтни период 1991-2020)

С Е П Т Е М Б А Р О К ТО Б А Р Н О В Е М Б А Р

ЕТ ЕКСТРЕМНО ТОПЛО 

ВТ ВЕОМА ТОПЛО 

ЕХ ЕКСТРЕМНО ХЛАДНО 

ВХ ВЕОМА ХЛАДНО 
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Падавине 
 
Укупна количина падавина је током јесени у већем делу Србије била у границама 

просечних вредности, а на североистоку и деловима централне и југоисточне Србије 

изнад просека у односу на нормалу за референтни период 1991-2020. Сума падавина је 

била од 120,8 mm у Пожеги до 333,9 mm на Копаонику (Слика 13). Одступање сезонске 

количине падавина од нормале је било у интервалу од 67% у Пожеги до 163% у 

Банатском Карловцу (Слика 14).  

 

 

  

Слика 13. Просторна расподела сезонске количине 

падавина у mm на основу података са 28 главних, 14 

климатолошких и 42 падавинских метеоролошких 

станица 

Слика 14. Просторна расподела сезонске 

количине падавина у процентима од нормале 

 

Према методи перцентила сума падавина током јесени је у већем делу Србије била у 

категорији нормално и кишно, у категорији веома кишно је било у Банатском Карловцу, 

а у категорији сушно у Ваљеву и Пожеги (Слика 15). 

Сума падавина је према методи терцила била у границама просечних вредности у већем 

делу Србије. Изнад просека је било на североистоку и деловима централне и 

југоисточне Србије, док је испод просека било на крајњем западу (Слика 16). 
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Максимална дневна количина падавина током јесени регистрована је на Копаонику 27. 

септембра и износила је 67,3 mm. У Београду је током јесени највећи дневни максимум 

забележен 2. септембра и износио је 27,1 mm. Најмања сезонска количина падавина од 

14,6 mm је регистрована у Кикинди 19. новембра. 

Број дана са падавинама од 0,1 mm и више, регистрованих током јесени био је у 

интервалу од 26 у Нишу до 41 у Сомбору, а на планинама од 37 на Црном Врху, 

Златибору и у Сјеници до 44 на Копаонику. Забележени број дана је био у јужним, 

северним и северозападним деловима Србије до седам, а у Сомбору до 10 дана већи од 

просека, док је на истоку и деловима западне Србије било до шест дана мање дана са 

падавинама од просека (Слика 17). 

На Копаонику су током јесени забележена три дана са падавинама од 50 mm и већим, 

док је један регистрован у Смедеревској Паланци, Великом Градишту и Сјеници. 

 

 

  

Слика 15. Оцена сезонске количине падавина методом 

перцентила 

Слика 16. Оцена сезонске количине падавина 

методом терцила 
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Слика 17. Одступање броја дана са падавинама од 0,1 mm и више од нормале 

 

Јесен 2022. године је у Банатском Карловцу шеста најкишнија, а у Новом Саду седма 

најкишнија јесен (Слике 18 и 19).  

 

 

 

Слика 18. Редослед најкишнијих јесени у Банатском Карловцу у периоду 1946-2022. година 
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Слика 19. Редослед најкишнијих јесени у Новом Саду у периоду 1945-2022. година 

 

Крајем јесени је снежни покривач забележен на планинама. Максимална висина 

снежног покривача регистрована је на Копаонику 28., 29, и 30. новембра и износила је 

14 cm. На Копаонику је забележено 10 дана са снежним покривачем, шест на Црном 

Врху, два на Златибору, док је у Сјеници регистрован један дан. Забележен број дана са 

снежним покривачем је за два до девет дана мањи од јесењег просека. 

На слици 20 приказане су кумулативне количина падавина на Копаонику током јесени и 

по месецима у односу на просечне кумулативне количине падавина. 

 

Слика 20. Кумулативна количина падавина на копаонику 
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Магла 
 

Магла представља сићушне водене капљице или кристале леда (ледена магла) који 

лебде у ваздуху и смањују хоризонталну видљивост испод 1 km. Магла као целина је 

беличаста, али у великим градовима и индустријским областима, услед присуства дима 

и прашине, може имати прљаво жуту или сивкасту боју
11

. 

Магла је, као приземни облак, климатолошки важна из два разлога. Она, прво, дању 

спречава осунчавање, ноћу терестринско израчивање, а друго, магла је – донекле – 

извор атмосферске влажности. Магла, најчешће, не даје мерљиву висину падавина, али 

их делимично замењује код вегетације
12

. 

Према јачини, магла може бити: слаба, са хоризонталном видљивошћу од 500 m до 1 

km;  умерена, са хоризонталном видљивошћу од 50 до 500 m; јака, са хоризонталном 

видљивошћу до 50 m. 

Tоком јесени је број дана са маглом
13

 у нижим пределима био у интервалу од два у 

Крагујевцу до 57 у Пожеги, док је у Београду регистровано 14 дана са маглом. На 

планинама је број дана са маглом био у интервалу од 31 у Сјеници до 56 на Црном 

Врху. У Новом Саду је са 22 дана са маглом превазиђен максимум за ту станицу који 

је износио 19 дана, а забележен је у јесен 1978. године.  

У већем делу земље је забележени број дана са маглом био од четири до десет дана 

већи од просека за јесен. 

  

                                                 
11 Извор: „Упутство за осматрања и мерења на главним метеоролошким станицама“; Издање Савезног 

хидрометеорлошког завода, Београд 1974. 
12 Извор: „Климатолошка статистика“; Др Павле Вујевић, Београд 1956. 
13 Дан са маглом је по дефиницији дан када је на метеоролошкој станици осмотрена магла 
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Трајање сијања сунца (осунчавање) 
 

Током јесени, трајање сијања сунца било је у границама просека. Вредности 

осунчавања биле су у интервалу од 338,9 часова у Пожеги до 503,0 часова у Неготину 

(Слика 21). 

У односу на нормалу за референтни период 1991-2020. трајање сијања сунца је било у 

интервалу од 81% у Сомбору до 117% у Неготину (Слика 22). 

  
Слика 21. Осунчавање у часовима Слика 22. Осунчавање у процентима од нормале 
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Анализа јесење сезоне 2022. године за Србију у односу на 
референтни климатолошки период 1961-1990. 

 

 

Температура 
 

Одступање средње температуре ваздуха од нормале, у току јесени, за референтни 

период 1961–1990. било је од +0,8ºC у Лесковцу до +2,5ºC у Неготину, а на планинама 

од +1,9ºC на Златибору и у Сјеници до +2,3ºC на Копаонику (Слика 23). 

Према методи перцентила, средња температура ваздуха је у већем делу Србије била у 

категорији топло и веома топло, нормално је било у Лесковцу, а екстремно топло у 

Лозници, Неготину, Сјеници, на Црном Врху и Копаонику (Слика 24). 

 

  

Слика 23. Просторна расподела одступања 

средње сезонске температуре ваздуха од 

нормале 

Слика 24. Оцена средње сезонске температуре ваздуха 

методом перцентила 
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Падавине 
 

Сума падавина током јесени је у већем делу Србије била изнад границама просечних 

вредности, а у делу западне и источне Србије око просека, у односу на нормалу за 

референтни период 1961-1990. Сума падавина у односу на нормалу била је у интервалу 

од 70% у Пожеги до 212% у Новом Саду (Слика 25). 

Према методи перцентила, сума падавина је током јесени у већем делу Србије била у 

категорији кишно и веома кишно. Нормално је било у Кикинди, Крагујевцу, Неготину, 

Краљеву, Зајечару, на Црном Врху и Златибору, сушно је било у Ваљеву и Пожеги, а 

екстремно кишно на Палићу, Копаонику, у Новом Саду и Зрењанину (Слика 26). 

 

  

Слика 25. Просторна расподела сезонске количине 

падавина у процентима од нормале 
Слика 26. Оцена сезонске количине падавина методом 

перцентила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Климатолошка анализа метеоролошких елемената урађена је на основу 

прелиминарних података са 28 Главних метеоролошких станица 


