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Температура

•
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Падавине

•

ЗИМА
•

Средња јесења температура у
границама вишегодишњег
просека
Вредности средње сезонске
температуре ваздуха од 11°C
до 13°C, у вишим пределима од
5°C до 9°C
Број летњих дана од 13 до 21 у
нижим пределима, а на
планинама до 4 дана
Број мразних дана у нижим
пределима од 6 до 18, а на
планинама од 20 до 30 дана

• У већем делу земље просечна
јесења количина падавина
• Сезонска количина падавина
у интервалу од 140 mm до 190
mm, а у брдско-планинским
пределима од 200 mm до 270
mm
• Број кишних дана од 25 до 32, а
у брдско-планинским
пределима до 38 дана
• До три дана са количином
падавина већом од 20 mm

Блага зима, до 1°C изнад
просека
• Средња сезонска температура
ваздуха од 1°С до 3°С, у вишим
пределима од -3°С до -1°С
• Крајем јануара могућа појава
хладног таласа
• Број мразних дана од 30 до 60
у нижим пределима, а у брдско
-планинским пределима од 65
до 85 дана
• Број ледених дана од 10 до 20
у нижим пределима, у брдскопланинским пределима од 20
до 45 дана
• Сезонска количина падавина
изнад вишегодишњег
просека, у интервалу од 160
mm до 230 mm у нижим
пределима, а у брдскопланинским пределима од 210
mm до 270 mm
• Током фебруара више
снежних падавина
• Број дана са падавинама од 32
до 42, у брдско-планинским
пределима до 50
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Напомена: Референтни период 1981-2010. Ажурирање климатских изгледа се врши на основу
расположивих података.
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