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 Просечно пролеће, на северу 
топлије 

 Средња сезонска температура 
ваздуха од 10оС до 13оС, у брдско-
планинским пределима од 2оС до 
7оС 

 Број мразних дана до седам, на 
истоку до 13, а у вишим 
пределима од 14 на Златибору до 
44 на Копаонику 

 Број летњих дана од 12 до 17, у 
брдско-планинским пределима 
до два дана 

 Топло лето 
 Август најтоплији 
 Средња сезонска температура 

ваздуха од 21оС до 25оС, у вишим 
пределима од 13оС до 19оС 

 Број тропских дана од 30 до 55, у 
брдско-планинским пределима 
до девет дана 

 Број тропских ноћи до 11, у 
Београду око 26, а у брдско-
планинским пределима до три 
дана 

 Топлотни таласи, нарочито у 
августу 
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 Просечна количина падавина 
 У марту могућа већа количина на 

југозападу Србије. Април сушан у 
већини крајева 

 Сезонска количина падавина од 
130 mm до 200 mm, у брдско-
планинским пределима од 170 
mm до 270 mm 

 Број кишних дана од 32 до 42, у 
брдско-планинским пределима 
до 50 дана 

 Број дана са количином 
падавина већом од 20 mm од два 
у нижим крајевима до пет у 
брдско-планинским пределима 

 Сушно лето 
 Сезонска количина падавина од 

130 mm до 250 mm, у брдско-
планинским пределима од 190 
mm до 260 mm 

 Број кишних дана од 17 до 28, у 
брдско-планинским пределима 
до 33 дана 

 До три дана са количином 
падавина већом од 20 mm 

 

Легенда: 

 

хладно просечно топло 
 

сушно просечно кишно 

 

температура      падавине 


