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 Топло пролеће 
 Средња сезонска температура 

ваздуха од 11оС до 14оС, у брдско-
планинским пределима од 4оС до 
8оС 

 Број мразних дана до 9, на истоку 
до 13, а у вишим пределима од 14 
на Златибору до 44 на Копаонику 

 Број летњих дана од 12 до 20, у 
брдско-планинским пределима 
до 3 дана 

 Топло лето 
 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 9 дана 

 Број тропских ноћи до 11, у 
Београду око 26, а у брдско-
планинским пределима до 3 дана 

 Топлотни таласи у јулу и августу 
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 Просечна количина падавина 
 У марту могућа већа количина на 

западу Србије. Април кишовит на 
северозападу земље 

 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 до 3 у 
нижим крајевима,  у брдско-
планинским пределима до 6 дана 

 Сушно лето 
 Јун кишан на северу Србије, јул 

најсушнији у току лета 
 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 

 

Напомена: Референтни период 1981-2010. Ажурирање климатских изгледа се врши једном месечно. 

Унутрашња организациона јединица Завода: Одељење за мониторинг климе и климатске 

прогнозе / Сектор Националног центра за климатске промене, развој климатских модела и 

оцену ризика елементарних непогода 
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