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1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

 

 

 

1.1. Климатске промене 

Када се говори о климатским променама, 

треба имати на уму да постоје две могуће 

дефиниције. Прва дефиниција може се 

назвати „класичном“ и она се налази на сајту 

Светске метеоролошке организације (енг. 

World Meteorological Organization, WMO): 

Климатске промене односе се на 

статистички значајне варијације како у 

средњем стању климе, тако и у њеној 

варијабилности, које трају дужи временски 

период (углавном декаду или дуже). 

Климатске промене могу да буду узроковане 

а) природним унутрашњим процесима или 

спољашњим форсирањем и б) истрајним 

антропогеним променама састава атмо-

сфере или коришћења земљишта.  

Друга дефиниција климатских промена дата 

је у Оквирној конвенцији Уједињених нација 

о промени климе (енг. United Nations 

Framework Convention on Climate Change, 

UNFCCC): 

Промена климе означава промену климе која је 

директно или индиректно условљена људским 

активностима које изазивају промене у 

саставу глобалне атмосфере и која је 

суперпонирана на природна колебања климе, 

осмотрена током упоредивих временских 

периода. 

Основна разлика између ове две дефиниције 

је што се другом дефиницијом прави разлика 

између климатских промена које узрокује 

човек и климатске варијабилности коју 

узрокују природни фактори. У првој 

дефиницији таква подела не постоји, већ се 

свака промена у статистичким особинама 

атмосфере сматра елементом климатских 

промена. У овом документу користићемо 

прву дефиницију дату од стране WMO-а. 

Климатске промене условљене масовном 

индустријализацијом заснованом на 

фосилном гориву постале су реалност са 

којом се суочавају све државе, како 

високоразвијене, тако и земље у развоју. На 

Мадридској конференцији о социјалним и 

економским бенефитима информација и 

услуга повезаних са временом, климом и 

водама 2007. идентификовано је 5 главних 

изазова савременог друштва: рапидна 

урбанизација, економска глобализација, 

деградација животне средине, природни 

хазарди и климатске промене. Споменуте 

тенденције постоје у целом свету, па и у 

Србији.  

Из Четвртог извештаја Међувладиног панела 

о климатским променама (енг. Intergo-

vernmental Panel on Climate Change Fourth 

Assessment Report, IPCC AR4) главни закључак 

са веома високом поузданошћу је да је током 

20. века људска активност значајно допри-

нела променама глобалне климе. Уочене су 

промене температурних и падавинских 

образаца, као и образаца појаве екстремних 

временских догађаја. Од касних седамде-

сетих, тренд пораста температуре на глобал-
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ном нивоу је између 0.15 и 0.2°C по декади 

(табела 1).  

Табела 1. Декадни тренд температуре у свету и 
Европи од касних седамдесетих. 

Изнад континента ово повећање је 

израженије у поређењу са глобалним 

просеком. Код падавина не постоји глобално 

изражен сигнал, већ значајна просторна и 

временска варијабилност. На пример, од 

средине 20. века годишње суме падавина су у 

порасту у северној Европи, а у паду у јужној 

Европи у којој се налази и Србија (табела 2). 

Поред промена у основним климатолошким 

елементима, у многим земљама примећене су  

Табела 2. Промене суме годишњих падавина у 
северној и јужној Европи од средине 20. века. 

промене у учесталости и интензитету 

екстремних временских и климатских 

епизода повезаних са падавинама, попут 

пљусковитих падавина, жестоких олуја, 

поплава и суша (табела 3). Поменути 

екстремни догађаји имају велики утицај на 

друштво и екосистеме: могу да узрокују 

људске жртве и велике материјалне штете. У 

овом документу главни објекат истраживања 

су екстремни температурни и падавински 

догађаји. 

Табела 3.  Променљиви образци екстремних временских и климатских епизода повезаних са падавинама у свету. 

 

ЕКСТРЕМНЕ ВРЕМЕНСКЕ 

И КЛИМАТСКЕ ЕПИЗОДЕ 

ПОВЕЗАНЕ СА 

ПАДАВИНАМА 

СВЕТ  

 

1.2. Индекси климатских екстрема 

Да би се добила представа о осмотреним 

променама временских и климатских 

екстрема, Стручни тим за детекцију 

климатских промена и индексе (енг. Expert 

Team on Climate Change Detection and Indices, 

ETCCDI) дефинисао је основни скуп од 27 

описних индекса екстрема. Поред назива 

„описни индекси екстрема“ користе се и 

називи „индекси климатских екстрема“, 

„индекси климатских промена“, „климатски 

индекси“ или „ETCCDI индекси“. Њима се 

описују фреквенција, амплитуда или 

истрајност температурних и падавинских 

екстрема. Ови индекси односе се на 

такозване умерене екстреме (енг. moderate 

extremes) који се типично јављају неколико 

пута током једне године. За проучавање 

интензитета и фреквенције ретких догађаја 

(енг. rare events) који леже далеко у реповима 

 

ДЕКАДНИ ТРЕНД 

ТЕМПЕРАТУРЕ ОД 

КАСНИХ 1970-ИХ 

СВЕТ 0.15-0.2°C  

ЕВРОПА 0.2-0.44°C  

 

ТРЕНД СУМЕ 

ГОДИШЊИХ ПАДАВИНА 

ОД СРЕДИНЕ 20. ВЕКА 

СЕВЕРНА ЕВРОПА  

ЈУЖНА ЕВРОПА  
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расподела вероватноћа временских промен-

љивих – који се дешавају на пример једном у 

20 година – користи се теорија екстрема.  

Постоји неколико подела индекса климат-

ских екстрема:  

а) по природи основне променљиве,  

б) по мери аспекта климатских промена и  

в) по начину рачунања.  

По природи основне променљиве индексе 

делимо на температурне и падавинске, по 

мери аспекта климатских промена делимо их 

на индексе хладноће, врућине, температуре, 

кише и суше, а по начину рачунања делимо их 

на апсолутне, перцентилске, индексе са 

апсолутним прагом и индексе трајања. У 

табели 4 приказано је свих 27 индекса 

климатских екстрема. У другом поглављу 

овог документа сваки од индекса биће 

појединачно обрађен. 

 

Табела 4. Подела индекса климатских екстрема по природи основне променљиве, по мери аспекта климатских 
промена и по начину рачунања. 

 ТЕМПЕРАТУРНИ ПАДАВИНСКИ     

АПСОЛУТНИ 

TXx  RX1day      
TNx  RX5day       

TXn  PRCPTOT      

TNn  SDII     -ХЛАДНОЋЕ 
DTR       -ВРУЋИНЕ 

ПЕРЦЕНТИЛСКИ 

TN10p  R95p     -ТЕМПЕРАТУРЕ 
TX10p  

 
    -КИШЕ 

TN90p  R99p     -СУШЕ 
TX90p        

СА АПСОЛУТНИМ 
ПРАГОМ 

FD  R10mm      

SU  R20mm      
ID  Rnnmm      

TR        

ТРАЈАЊА 

GSL  CDD      

WSDI  
 

     
CSDI  CWD      

 

1.3. Улазни подаци за рачунање индекса 

климатских екстрема 

Да би се рачунали индекси климатских 

екстрема неопходно је поседовати податке о 

температури и количини падавина са 

дневном резолуцијом. Основне променљиве 

су минимална дневна температура (TN), 

максимална дневна температура (TX) и 

дневна сума падавина (RR). Временске серије 

дневних температура користе се као улазни 

подаци за израчунавање температурних 

индекса, а временске серије дневних сума 

Х  

В 

Т  

К  

С 

В 

Т  

Х  

Х  

Х  

Х  

Х  

В 

В 

В 

В 

В 

Х  

В 

В 

Х  

К  

С 

К  

К  

К  

К  

К  

К  

К  

К  

К  
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падавина користе се за израчунавање 

падавинских индекса. У зависности од тога да 

ли испитујемо промене климатских екстрема 

у прошлости или будућности разликујемо 

три могућа извора података: мерења, 

реанализе и моделске симулације.  

Ако се испитују климатске промене у 

прошлости, као улазни подаци могу да 

послуже станична мерења или реанализе. 

Станична мерења сматрају се најверодо-

стојнијим приказом прошлих дешавања, али 

само ако су осмотрене временске серије 

прошле контролу квалитета и хомогености. 

За испитивање будућих промена климатских 

екстрема, као улазни подаци користе се 

моделске пројекције. Свака моделска 

пројекција поред физике и нумерике модела 

зависи и од сценарија емисије или 

концентрације гасова стаклене баште. 

Постоје сценарији емисија из специјалног 

извештаја (енг. Special Report on Emissions 

Scenarios, SRES) и репрезентативне путање 

концентрације (енг. Representative 

Concentration Pathways, RCP). 

Сценарији емисија гасова стаклене баште 

производ су сложених динамичких система 

одређених водећим силама попут демограф-

ског развоја, социјално-економског развоја и 

технолошких промена. Постоји 40 сценарија 

сврстаних у 4 главне фамилије SRES 

сценарија: A1, A2, B1 и B2 (табела 5). У називу 

сценарија слово говори о развијености 

еколошке свести (А је економски фокус, B је 

фокус на животној средини), а број говори о 

повезаности света у будућности (1 је 

глобализација, 2 је регионализација). У 

фамилији сценарија А1 разликују се три 

групе сценарија: А1FI – нагласак на 

интензивној употреби фосилног горива (енг. 

Fossil Intensive), A1B – нагласак на 

уравнотеженој употреби свих извора 

енергије и A1T – нагласак на нефосилним 

изворима енергије.  

Репрезентативне путање концентрације 

представљају могуће трајекторије 

концентрације (не емисије!) гасова стаклене 

баште. Постоје четири репрезентативне 

путање концентрације: RCP2.6, RCP4.5, RCP6 и 

RCP8.5. У називима путања бројеви 

представљају вредности радијационог форси-

рања у 2100. години у односу на пре-

индустријске вредности. Радијационо форси-

рање је мера енергије изражена у 
 

   која је 

апсорбована и задржана у доњим слојевима 

атмосфере.  

 

Табела 5. Главне фамилије SRES сценарија емисије. 

 ЕКОНОМСКИ ФОКУС ФОКУС НА ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА 
А1 

брз економски раст 

Б1 
глобална одрживост животне 

средине 

РЕГИОНАЛИЗАЦИЈА 
А2 

регионално оријентисан економски 
развој 

Б2 

локална одрживост животне средине 
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1.4. Подаци коришћени у овој анализи 

У овој анализи испитиване су историјске и 

очекиване промене климе на основу промена 

климатских екстрема. За испитивање 

прошлих промена коришћене су временске 

серије метеоролошких мерења вршених у 

периоду 1971-2000. у Метеоролошком 

осматрачком систему Републичког хидро-

метеоролошког завода Србије. Анализа 

очекиваних промена индекса климатских 

екстрема извршена је на основу пројекција 

добијених из модела NMMB за период 2011-

2040. према репрезентативној путањи 

концентрације RCP8.5 (слика 1). 

За испитивање индекса климатских екстрема 

у прошлости коришћена су дневна метеоро-

лошка мерења температуре ваздуха и 

количине падавина са 38 метеоролошких 

станица: 24 главне, 2 висинске главне и 12 

климатолошких (табела 6, слика 2). За сваку 

временску серију:  

а) урађена је контрола квалитета података 

(RClimDex-extraQC); 

б) уклоњене су евентуалне грешке; 

в) низови су хомогенизовани коришћењем 

ACMANT-метода. 

 
Слика 1. Шематски приказ анализе климатских промена. За испитивање прошлих климатских промена 

анализирани су осмотрени подаци, док су за испитивање потенцијалних будућих промена анализирани подаци из 
нумеричког модела NMMB. 
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Табела 6. Метеоролошке станице чије су временске серије приземних температура и падавина коришћене у овој 
анализи. 

Р.Б. НАЗИВ СТАНИЦЕ ТИП СТАНИЦЕ ЛОКАЦИЈА СТАНИЦЕ 
ГЕОГРАФСКА ШИРИНА ГЕОГРАФСКА ДУЖИНА НАДМОРСКА ВИСИНА (m) 

1 Алексинац климатолошка 43.55 21.68 180 

2 Бабушница климатолошка 43.07 22.43 495 

3 Бела Паланка климатолошка 43.22 22.32 291 

4 Београд главна 44.80 20.47 132 

5 Ћуприја главна 43.93 21.37 123 

6 Димитровград главна 43.02 22.75 450 

7 Ивањица климатолошка 43.59 20.23 465 

8 Јагодина климатолошка 43.98 21.23 115 

9 Кикинда главна 45.85 20.47 81 

10 Крагујевац главна 44.03 20.93 185 

11 Краљево главна 43.72 20.70 215 

12 Крушевац главна 43.57 21.35 166 

13 Куршумлија главна 43.13 21.27 383 

14 Лесковац главна 42.98 21.95 230 

15 Лозница главна 44.55 19.23 121 

16 Неготин главна 44.23 22.55 42 

17 Ниш главна 43.33 21.90 204 

18 Нови Пазар климатолошка 43.13 20.52 545 

19 Палић главна 46.10 19.77 102 

20 Пожега главна 43.83 20.03 310 

21 Прокупље климатолошка 43.23 21.60 266 

22 Римски Шанчеви главна 45.33 19.85 86 

23 Рековац климатолошка 43.87 21.10 251 

24 Шабац климатолошка 44.77 19.68 80 

25 Сјеница главна висинска 43.27 20.00 1038 

26 Смедеревска Паланка главна 44.37 20.95 121 

27 Сокобања климатолошка 43.65 21.85 300 

28 Сомбор главна 45.77 19.15 87 

29 Сремска Митровица главна 45.02 19.55 82 

30 Велико Градиште главна 44.75 21.52 80 

31 Ваљево главна 44.28 19.92 176 

32 Власотинце климатолошка 42.97 22.13 271 

33 Врање главна 42.55 21.92 432 

34 Вршац главна 45.15 21.32 84 

35 Зајечар главна 43.88 22.28 144 

36 Златибор главна висинска 43.73 19.72 1028 

37 Зрењанин главна 45.40 20.38 80 
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Слика 2. Географска карта са метеоролошким станицама чије су временске серије приземних температура и 
падавина коришћене у овој анализи.
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Испитивање могућих будућих промена 

индекса климатских екстрема вршено је на 

основу података добијених из Нехидро-

статичког вишеразмерног модела на Б-мрежи 

(енг. Nonhydrostatic Multiscale Model on B-grid, 

NMMB), пуштеног за период 2010-2100., са 

резолуцијом 8 km, уз бочне граничне услове 

из глобалног модела Евро-медитеранског 

центра за климатске промене (ита. Centro 

Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 

Climate Model, CMCC-CM) за сценарио 

концентрације RCP8.5 (табела 7).  

Табела 7. Карактеристике нумеричког модела NMMB и његова подешавања за потребе ове анализе.  

NMMB 

РАЗВОЈ 
National Centers for Environmental Prediction, NCEP (Сједињене 
Америчке Државе) 

ПРИМЕНА У РХМЗ оперативне и истраживачке сврхе 

КАРАКТЕРИСТИКЕ може да се „ранује“ као глобални и као регионални модел 

ПОДЕШАВАЊА ЗА ОВУ АНАЛИЗУ 

ГРАНИЧНИ УСЛОВИ CMCC-CM глобални модел 

РЕЗОЛУЦИЈА 8 km 

ПЕРИОД КЛИМАТСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ 2010-2100. 

СЦЕНАРИО RCP8.5 

   

1.5. RClimDex софтвер 

ClimDex је био програм заснован на Microsoft 

EXCEL-у који је коришћен за израчунавање 

индекса климатских екстрема. Године 2003. 

уочено је да је метод коришћен за 

израчунавање перцентилских температурних 

индекса стварао нехомогене временске 

серије индекса. Решење проблема захтевало 

је статистичку „бутстреп“ процедуру коју је 

било готово немогуће применити у EXCEL 

окружењу. Из тог разлога, искоришћен је R – 

бесплатан, робустан и моћан софтвер за 

статистичку анализу и графику – у којем је 

развијен R-пакет RClimDex 1.0. Овај пакет 

дизајниран је тако да обезбеди кориснички 

интерфејс за израчунавање индекса 

климатских екстрема. Уз помоћ њега 

израчунава се свих 27 основних индекса 

(табела 4), као и други индекси који су 

засновани на температурама и количини 

падавина са унапред дефинисаним праго-

вима. 

Да би се квалитетно израчунали индекси 

климатских екстрема потребно је испунити 

неколико захтева који се односе на избор 

временске серије која се анализира, и то: 

a) обезбедити најдужу могућу временску 

серију на дневном нивоу; 

б) временска серија мора имати континуални 

низ података; 

в) временска серија мора бити контролисана 

и хомогенизована неком од метода за 

контролу квалитета података и њихову 

хомогенизацију. 

Код моделског излаза ови услови су свакако 

задовољени, тако да се наведени захтеви 

односе на станична мерења. 
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1.6. Декадни тренд и Ман-Кендалов тест 

Након што се добију временске серије 

индекса климатских екстрема постављају се 

два питања:  

а) да ли у тим серијама постоји некакав 

образац пораста или смањења и  

б) ако постоји, да ли је статистички значајан?  

Образац пораста или смањења назива се 

позитивним или негативним трендом. Тренд 

представља такозвану скривену или 

неопсервабилну компоненту временске 

серије и због тога се његова идентификација 

своди на претпоставку да се може добро 

апроксимирати простом математичком 

функцијом. Постоје различити модели 

тренда: клизеће средине, полиноми 

одређеног степена, тригонометријске и друге 

елементарне функције или чак и сложеније 

функције. Кад је број података релативно 

мали и када на основу трајекторије 

временске серије не може да се уочи нека 

специфичност, најчешће се претпоставља да 

је тренд линеаран. Поступак добијања 

коефицијента и одсечка линије тренда 

назива се простом линеарном регресијом, а 

најчешће коришћен метод приликом 

рачунања оцена ових параметара је метод 

најмањих квадрата. У овој анализи за 

рачунање параметара линеарне регресије 

коришћена је унутрашња функција R-а lm().  

Након што се пронађу оцене параметара 

линеарног тренда, треба одредити његову 

статистичку значајност. То се постиже уз 

помоћ статистичких тестова значајности. Код 

већине тестова претпоставља се нулта 

хипотеза о случајности, односно да у 

посматраној временској серији не постоји 

никакво систематско понашање. Ако је то 

случај, онда временска серија представља 

прост случајан узорак, то јест низ независних 

случајних променљивих са идентичном 

расподелом. У овој анализи коришћен је 

робустан Ман-Кендалов тест хипотезе о 

случајности код којег је алтернативна 

хипотеза да постоји тренд. Овај тест заснован 

је на разлици конкордантних и дискор-

дантних парова у временској серији који 

формирају Ман-Кендалову тау статистику. За 

довољно велике узорке Ман-Кендалова тау 

статистика покорава се нормалној расподели. 

Уобичајено је да се за ниво значајности узима 

      , па се у случају да је израчуната p-

вредност мања од   одбацује нулта хипотеза. 

За      кажемо да је тренд статистички 

значајан. У супротном немамо разлога да 

одбацимо хипотезу о случајности, односно 

прихватамо да је осмотрени тренд последица 

случајности. У овој анализи за рачунање p-

вредности Ман-Кендалове тау статистике 

коришћена је функција MannKendall() из R-

пакета Kendall.  

1.7. Просторна интерполацијa у R-у 

Приликом израде просторних расподела 

средњих вредности индекса климатских 

екстрема коришћена је R-функција за 

интерполацију gstat(). Падавински и поједини 

температурни индекси интерполисани су 

методом обичног кригинга (енг. ordinary 

kriging), док су остали температурни индекси 

интерполисани методом универзалног 

кригинга (енг. universal kriging). Универ-

зални кригинг коришћен је због очигледне и 

статистичким методима потврђене зависно-

сти температурних индекса са надморском 

висином. 
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2. РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗЕ 

 

 

 

На наредним страницама приказани су резултати анализе индекса климатских екстрема за Србију 

израчунатих на основу станичних мерења и на основу моделског излаза за сценарио RCP8.5. 

Сваком од 27 индекса дат је посебан простор. Приказане су:  

а) просторне расподеле средњих вредности историјских индекса за период 1971-2000, 

б) дијаграми декадних трендова индекса по станицама и  

в) просторне расподеле одступања средњих вредности индекса израчунатих на основу моделских 

пројекција за период 2011-2040. у односу на моделску симулацију 1971-2000. 

На историјским картама симболички су представљени и станични декадни трендови, при чему су 

статистички значајни трендови истакнути попуњеним симболом. У табели 8 приказани су 

симболи коришћени на картама и илустрације коришћене да се истакне значај датог индекса за 

одређени сектор привреде дефинисан од стране Стручног тима за климатске ризике и секторски 

специфичне климатске индексе (енг. Expert Team on Climate Risk and Sector-Specific Climate Indices, 

ET-CRSCI).  

Табела 8.  Значење симбола на картама и илустрација сектора коришћених на наредним страницама. 

СИМБОЛИ НА КАРТАМА 

РАСТУЋИ ТРЕНД  

СТАТИСТИЧКИ ЗНАЧАЈАН РАСТУЋИ ТРЕНД  

ОПАДАЈУЋИ ТРЕНД  

СТАТИСТИЧКИ ЗНАЧАЈАН ОПАДАЈУЋИ ТРЕНД  

ИЛУСТРАЦИЈЕ ЗА СЕКТОРЕ 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 

ПОЉОПРИВРЕДА И ОБЕЗБЕЂЕНОСТ ХРАНОМ 

 

ВОДОПРИВРЕДА И ХИДРОЛОГИЈА 
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На наредним страницама за сваки индекс коришћен је исти образац приказивања информација 

који је представљен на слици 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 3. Образац по којем су организоване информације о индексима климатских промена на наредним 
страницама. 
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Максимална максимална температура је 

температурни апсолутни индекс који мери 

врућину, а представља максималну 

вредност дневних максималних темпера-

тура у једној години. Овај индекс је користан 

за сектор пољопривреде јер се њиме 

утврђује погодност за сетву (енг. crop 

planting suitability). На основу историјских 

станичних података за период 1971-2000. 

примећујe се да су централни и југоисточни 

делови Србије били најтоплији са просечном 

вредношћу годишњег индекса између 35 и 

38°С. Због изражене зависности темпера-

туре са висином, индекс TXx опада са 

порастом висине, па се просечне вредности 

у претежно планинској југозападној Србији 

крећу између 28 и 33°С. Такође, на основу 

графика испод, закључује се да је током 

периода 1971-2000. индекс TXx имао 

статистички значајан пораст у скоро свим 

испитиваним станицама. Ти трендови 

сведоче о јачању интензитета топлих 

екстрема у Србији током топлих месеци. 

г

 

TXx 
 

МАКСИМАЛНА 
МАКСИМАЛНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

 

Просторна расподела средње вредности и 

станични трендови индекса климатских 

промена TXx на основу мерења 1971-2000. 

Декадни трендови индекса климатских 

промена TXx по станицама на основу 

мерења 1971-2000. 
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Максимална вредност дневних максималних 

температура за посматрани период (°С) 

 

Просторна расподела одступања средње 

вредности индекса климатских промена TXx 

на основу моделске пројекције 2011-2040. у 

односу на моделску симулацију 1971-2000. 
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ВРУЋИНА 

На основу просторне расподеле одступања 

средње вредности индекса TXx добијене 

интерполацијом моделске пројекције 

закључује се да би током периода 2011-

2040. могао да се настави тренд пораста 

годишње максималне температуре који је 

осмотрен у прошлости. На основу 

претпостављеног сценарија индекс TXx би 

могао да порасте просечно за 0.3 до 1.6°С. 

Најмање повећање очекивало би се у 

планинским регијама, док би се у 

равничарским областима на северу и у 

котлинама на југу Србије индекс TXx могао 

повећати за више од 0.9°С. Овакво повећање 

годишње максималне температуре 

првенствено би могло да утиче на 

пољопривредни сектор, будући да је TXx 

идентификован као важан параметар 

погодних услова за сетву.  
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TNx 
 

МАКСИМАЛНА 
МИНИМАЛНА 

ТЕМПЕРАТУРА 

 
 

Просторна расподела средње вредности и 

станични трендови индекса климатских 

промена TNx на основу мерења 1971-2000. 

Декадни трендови индекса климатских 

промена TNx по станицама на основу 

мерења 1971-2000. 

 

Максимална минимална температура је 

температурни апсолутни индекс који мери 

врућину, а представља максималну 

вредност дневних минималних темпера-

тура у једној години. На основу историјских 

станичних података за период 1971-2000. 

примећујe се да су најхладније биле 

планинске области, са вредностима индекса 

TNx у опсегу од 12 до 18°С. Области са 

просечно највишим вредностима годишње 

минималне температуре су северни и 

североисточни делови Србије. На основу 

графика декадних трендова по станицама, 

закључује се да је током периода 1971-2000. 

индекс TNx имао статистички значајан 

пораст на више од половине укупног броја 

испитиваних станица (на 62% станица), док 

ни на једној станици није утврђен негативан 

тренд. Анализа TNx недвосмислено указује 

на загревање у прошлости у виду слабљења 

хладних екстрема током топлих месеци, 

мада тај сигнал није толико јак као у случају 

TXx индекса. 

15 
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Максимална вредност дневних минималних 

температура за посматрани период (°С) 

Просторна расподела одступања средње 

вредности индекса климатских промена TNx 

на основу моделске пројекције 2011-2040. у 

односу на моделску симулацију 1971-2000. 

16 

На основу просторне расподеле одступања 

средње вредности индекса TNx добијене 

интерполацијом моделске пројекције са 

сценаријом RCP8.5, закључује се да би током 

периода 2011-2040. могао да се настави 

тренд пораста максималне годишње 

минималне температуре који је осмотрен у 

прошлости. Овај пораст индекса не би био 

уједначен, па би највеће вредности у опсегу 

од 1 до 2°С могле да се очекују у северним 

деловима Србије. У правцу југа пораст би 

опадао, па би у планинским областима 

могао да износи до 1°С. Негативне 

вредности одступања које на карти постоје у 

областима високих планина на југу Србије 

последица су просторне интерполације и не 

би их требало узимати са великом 

веродостојношћу.  
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TXn 
 

МИНИМАЛНА 
МАКСИМАЛНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

 
 

Просторна расподела средње вредности и 

станични трендови индекса климатских 

промена TXn на основу мерења 1971-2000. 

Декадни трендови индекса климатских 

промена TXn по станицама на основу 

мерења 1971-2000. 

 

Минимална максимална температура је 

температурни апсолутни индекс који мери 

хладноћу, а представља минималну 

вредност дневних максималних темпера-

тура у једној години. На основу историјских 

станичних података за период 1971-2000. 

примећујe се да су најхладније биле 

планинске области, са вредностима индекса 

TXn у опсегу од -15 до -9°С. Области са 

просечно највишим вредностима минима-

лне максималне температуре у опсегу од -7 

до -4°С су северни делови Србије, затим 

котлине и долине великих река. На основу 

графика декадних трендова по станицама, 

закључује се да је индекс TXn имао 

опадајући тренд на свих 37 испитиваних 

станица. Иако ни на једној станици 

појединачно није утврђен статистички 

значајан тренд, с обзиром да је на свим 

станицама добијен тренд истог смера, 

закључује се да историјске тенденције 

индекса TXn указују на слабљење топлих 

екстрема током хладних месеци. 

17 
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Минимална вредност дневних максималних 

температура за посматрани период (°С) 

 

Просторна расподела одступања средње 

вредности индекса климатских промена TXn 

на основу моделске пројекције 2011-2040. у 

односу на моделску симулацију 1971-2000. 

18 

На основу просторне расподеле одступања 

средње вредности индекса TXn добијене 

интерполацијом моделске пројекције по 

RCP8.5 сценарију, закључује се да би током 

периода 2011-2040. могло да дође до 

промене смера тренда минималне 

максималне температуре осмотреног у 

прошлости. То значи да би индекс TXn 

уместо опадајућег тренда, могао да искаже 

образац пораста. Овај пораст не би био 

уједначен, већ би зависио од географских 

фактора. Највећи пораст индекса у опсегу од 

4.7 до 5.4°С могао би да се очекује у 

северним деловима Србије. У правцу југа 

пораст би опадао, па би у планинским 

областима могао да износи од 3.6 до 4.6°С. 

Овако велико повећање минималне 

максималне температуре драстично би 

променило природу хладних месеци. 
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TNn 
 

МИНИМАЛНА 
МИНИМАЛНА 

ТЕМПЕРАТУРА 

 
 

Просторна расподела средње вредности и 

станични трендови индекса климатских 

промена TNn на основу мерења 1971-2000. 

Декадни трендови индекса климатских 

промена TNn по станицама на основу 

мерења 1971-2000. 

 

Минимална минимална температура је 

температурни апсолутни индекс који мери 

хладноћу, а представља минималну 

вредност дневних минималних темпера-

тура у једној години. На основу историјских 

станичних података за период 1971-2000. 

примећујe се да су најхладније биле 

планинске области, са просечним 

вредностима индекса TNn у опсегу од -26 до 

-20°С. Области са просечно највишим 

вредностима годишње минималне 

температуре у опсегу од -17 до -13°С су 

северни делови Србије и долина реке 

Мораве. На основу графика декадних 

трендова по станицама, закључује се да је 

током периода 1971-2000. индекс TNn имао 

опадајући тренд на 86% испитиваних 

станица, при чему је на једној од њих тај 

тренд статистички значајан (Сремска 

Митровица). У целини, историјски трендови 

сведоче о благом јачању хладних екстрема 

током хладних месеци. 
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ХЛАДНОЋА 

 

 

Минимална вредност дневних минималних 

температура за посматрани период (°С) 

 

Просторна расподела одступања средње 

вредности индекса климатских промена TNn 

на основу моделске пројекције 2011-2040. у 

односу на моделску симулацију 1971-2000. 

20 

На основу просторне расподеле одступања 

средње вредности индекса TNn добијене 

интерполацијом моделске пројекције са 

сценаријом RCP8.5, закључује се да би током 

периода 2011-2040. могло да дође до 

промене смера тренда минималне 

минималне температуре осмотреног у 

прошлости. То значи да би индекс TNn 

уместо опадајућег тренда, могао да искаже 

образац пораста. Овај пораст не би био 

уједначен, већ би зависио од географских 

фактора. Пораст индекса у опсегу од 5 до 7°С 

могао би да се очекује у скоро свим 

областима Србије. Најмањи пораст у осегу од 

2 до 5°С био би у планинским областима. 

Овако велико повећање минималне 

годишње температуре могло би драматично 

да утиче на пољопривредни сектор, јер је 

TNn један од индикатора утицаја промене 

климе на пољопривреду и обезбеђеност 

храном. 
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DTR 
 

ДНЕВНИ 
ТЕМПЕРАТУРНИ 

ОПСЕГ 

 
 

Просторна расподела средње вредности и 

станични трендови индекса климатских 

промена DTR на основу мерења 1971-2000. 

Декадни трендови индекса климатских 

промена DTR по станицама на основу 

мерења 1971-2000. 

 

Дневни температурни опсег (енг. Daily 

Temperature Range) је температурни 

апсолутни индекс који мери варијабилност 

температуре, а представља просечну 

разлику између дневне максималне и 

дневне минималне температуре у једној 

години. На основу станичних података за 

период 1971-2000. примећујe се да су 

„најволатилније“ температуре биле у 

централним и јужним – претежно планин-

ским – областима Србије, где је просечан 

дневни температурни опсег износио од 10.7 

до 12°С. Области са „најинертнијим“ 

температурама су северне, западне и 

источне области Србије у којима се 

температура током дана просечно мењала 

за 9.6 до 10.6°С. На основу графика декадних 

трендова по станицама, закључује се да је 

индекс DTR имао растући тренд на свим 

испитиваним станицама, при чему је на 12 

утврђен статистички значајан тренд, што 

указује да су дневне температуре у Србији 

постајале све „немирније“. 
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Просечна разлика између дневне максималне и 

дневне минималне температуре за посматрани 

период (°С) 

 

Просторна расподела одступања средње 

вредности индекса климатских промена DTR 

на основу моделске пројекције 2011-2040. у 

односу на моделску симулацију 1971-2000. 

22 

На основу просторне расподеле одступања 

средње вредности индекса DTR добијене 

интерполацијом моделске пројекције са 

сценаријом RCP8.5, закључује се да би током 

периода 2011-2040. могло да дође до 

промене смера тренда дневног 

температурног опсега осмотреног у про-

шлости. То значи да би индекс DTR уместо 

растућег тренда, могао да искаже образац 

опадања. У највећем делу Србије смањење 

индекса било би у опсегу од -0.6 до -0.1°С. 

Једино би на крајњем југу могло да се 

очекује сасвим благо повећање дневног 

температурног опсега. 
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TN10p 
 

ХЛАДНЕ 
НОЋИ 

 
 

Станични трендови индекса климатских 

промена TN10p на основу мерења 1971-2000. 

Хладне ноћи (енг. Cold Nights) су 

температурни перцентилски индекс који 

мери хладноћу, а представља проценат броја 

дана у којима је дневна минимална 

температура испод дневног 10-ог 

перцентила за период 1971-2000. На карти 

лево приказани су само станични трендови. 

Средње вредности индекса нису приказане 

јер су на свим станицама једнаке 10%, што је 

последица чињенице да испитивани период 

одговара периоду на основу којег је 

прављена климатологија. Примећује се да 

нема статистички значајних трендова, али 

на 89% станица постоји опадајући тренд, 

што може да се протумачи као слаб сигнал 

смањења учесталости хладних екстрема. 

Наиме, од дневних низова на основу којих су 

рачунати перцентили, доњих 10% података 

углавном је осмотрено у првим декадама 

испитиваног тридесетогодишњег периода, 

што указује на смањење учесталости 

екстремно хладних ноћи. 

 

Декадни трендови индекса климатских 

промена TN10p по станицама на основу 

мерења 1971-2000. 
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Проценат броја дана у којима је дневна минимална 

температура испод дневног 10-ог перцентила за 

период 1971-2000. (%) 

 

Просторна расподела одступања средње 

вредности индекса климатских промена 

TN10p на основу моделске пројекције 2011-

2040. у односу на моделску симулацију 1971-

2000. 

24 

На основу просторне расподеле одступања 

средње вредности индекса TN10p добијене 

интерполацијом моделске пројекције са 

сценаријом RCP8.5, закључује се да би током 

периода 2011-2040. могао да се настави 

тренд смањења хладних ноћи који је 

осмотрен у прошлости. Индекс TN10p би на 

основу претпостављеног сценарија у 

највећем делу Србије могао да опадне 

просечно за 6.5 до 7.5% у односу на период 

1971-2000. То значи да би током периода 

2011-2040. могло да се смањи број оних 

хладних ноћи које су биле карактеристичне 

за период 1971-2000. Најмање смањење до 

6.8% могло би да се очекује у планинским 

регијама, док би највеће промене – понегде 

и преко 7.5% – могле да се очекују у 

северним равничарским областима Србије.  
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TX10p 
 

ХЛАДНЕ 
ОБДАНИЦЕ 

 
 

Станични трендови индекса климатских 

промена TX10p на основу мерења 1971-2000. 

Хладне обданице (енг. Cold Day-times) су 

температурни перцентилски индекс који 

мери хладноћу, а представља проценат броја 

дана у којима је дневна максимална 

температура испод дневног 10-ог 

перцентила за период 1971-2000. На карти 

лево приказани су само станични трендови. 

Средње вредности индекса нису приказане 

јер су на свим станицама једнаке 10%, што је 

последица чињенице да испитивани период 

одговара периоду на основу којег је 

прављена климатологија. Примећује се да су 

трендови на свим испитиваним станицама 

опадајући, при чему је утврђено да је на 9 

станица тај тренд статистички значајан. На 

основу анализе хладних обданица може да 

се закључи да је током испитиваног периода 

постојало загревање у виду смањења 

учесталости хладних екстрема. Од дневних 

низова на основу којих су рачунати 

перцентили, доњих 10% података углавном 

је осмотрено у првој половини испитиваног 

тридесетогодишњег периода. 

 

Декадни трендови индекса климатских 

промена TX10p по станицама на основу 

мерења 1971-2000. 
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Проценат броја дана у којима је дневна максимална 

температура испод дневног 10-ог перцентила за 

период 1971-2000. (%) 

 

Просторна расподела одступања средње 

вредности индекса климатских промена 

TX10p на основу моделске пројекције 2011-

2040. у односу на моделску симулацију 1971-

2000. 

26 

На основу просторне расподеле одступања 

средње вредности индекса TX10p добијене 

интерполацијом моделске пројекције са 

сценаријом RCP8.5, закључује се да би током 

периода 2011-2040. могао да се настави 

тренд смањења хладних обданица који је 

осмотрен у прошлости. Индекс TX10p би на 

основу претпостављеног сценарија у 

највећем делу Србије могао да опадне 

просечно за 5 до 6% у односу на период 

1971-2000. То значи да би у будућности 

могло да буде мање оних хладних обданица 

које су биле карактеристичне за прошлост. 

Најмање смањење до 5% могло би да се 

очекује у планинским регијама, док би 

највеће промене могле да се очекују у 

северним равничарским областима Србије.  
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TN90p ТОПЛЕ НОЋИ 

 

Станични трендови индекса климатских 

промена TN90p на основу мерења 1971-2000. 

Топле ноћи (енг. Warm Nights) су 

температурни перцентилски индекс који 

мери врућину, а представља проценат броја 

дана у којима је дневна минимална 

температура изнад дневног 90-ог 

перцентила за период 1971-2000. На карти 

лево приказани су само станични трендови. 

Средње вредности индекса нису приказане 

јер су на свим станицама једнаке 10%, што је 

последица чињенице да испитивани период 

одговара периоду на основу којег је 

прављена климатологија. Примећује се да су 

трендови на свим испитиваним станицама 

растући, при чему је утврђено да је на чак 

78% станица тај тренд статистички 

значајан. На основу анализе топлих ноћи 

може да се закључи да је током испитиваног 

периода постојало загревање Србије које се 

огледа у повећању учесталости топлих 

екстрема. То значи да је горњих 10% 

података историјског низа углавном 

осмотрено у другој половини посматраног 

периода. 

 

Декадни трендови индекса климатских 

промена TN90p по станицама на основу 

мерења 1971-2000. 
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Проценат броја дана у којима је дневна минимална 

температура изнад дневног 90-ог перцентила за 

период 1971-2000. (%) 

 

Просторна расподела одступања средње 

вредности индекса климатских промена 

TN90p на основу моделске пројекције 2011-

2040. у односу на моделску симулацију 1971-

2000. 

28 

На основу просторне расподеле одступања 

средње вредности индекса TN90p добијене 

интерполацијом моделске пројекције са 

сценаријом RCP8.5, закључује се да би током 

периода 2011-2040. могао да се настави 

тренд повећања броја топлих ноћи који је 

осмотрен у прошлости. Индекс TN90p би на 

основу претпостављеног сценарија у 

највећем делу Србије могао да порасте 

просечно за 11 до 15% у односу на период 

1971-2000. То значи да би у будућности 

могло да буде више оних топлих ноћи какве 

су биле карактеристичне за период 1971-

2000. Најмање повећање до 10% могло би да 

се очекује у планинским регијама, док би 

највеће промене могле да се очекују у 

северним равничарским областима Србије.  
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TX90p 
 

ТОПЛЕ 
ОБДАНИЦЕ 

 
 

Станични трендови индекса климатских 

промена TX90p на основу мерења 1971-2000. 

Топле обданице (енг. Warm Day-times) су 

температурни перцентилски индекс који 

мери врућину, а представља проценат броја 

дана у којима је дневна максимална 

температура изнад дневног 90-ог 

перцентила за период 1971-2000. На карти 

лево приказани су само станични трендови. 

Средње вредности индекса нису приказане 

јер су на свим станицама једнаке 10%, што је 

последица чињенице да испитивани период 

одговара периоду на основу којег је 

прављена климатологија. Примећује се да су 

трендови на свим испитиваним станицама 

растући, при чему на само једној станици 

(Ивањица) тај тренд није статистички 

значајан. На основу анализе топлих 

обданица може да се закључи да је током 

испитиваног периода постојало значајно 

загревање Србије које се огледа у повећању 

учесталости неуобичајено топлих дана за 

посматрани календарски дан.  

 

Декадни трендови индекса климатских 

промена TX90p по станицама на основу 

мерења 1971-2000. 
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ВРУЋИНА 

 

Проценат броја дана у којима је дневна максимална 

температура изнад дневног 90-ог перцентила за 

период 1971-2000. (%) 

 

Просторна расподела одступања средње 

вредности индекса климатских промена 

TX90p на основу моделске пројекције 2011-

2040. у односу на моделску симулацију 1971-

2000. 

30 

На основу просторне расподеле одступања 

средње вредности индекса TX90p добијене 

интерполацијом моделске пројекције са 

сценаријом RCP8.5, закључује се да би током 

периода 2011-2040. могао да се настави 

тренд повећања броја топлих обданица који 

је осмотрен у прошлости. Индекс TX90p би 

на основу претпостављеног сценарија у 

највећем делу Србије могао да порасте 

просечно за 6.8 до 8% у односу на период 

1971-2000. То значи да би током периода 

2011-2040. могло да буде више оних топлих 

обданица какве су биле карактеристичне за 

период 1971-2000. Најмање повећање могло 

би да се очекује у источним и централним 

областима, док би највеће промене могле да 

се очекују на крајњем северу и југу Србије.  
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FD 
 

МРАЗНИ 
ДАНИ 

 

Просторна расподела средње вредности и 

станични трендови индекса климатских 

промена FD на основу мерења 1971-2000. 

Декадни трендови индекса климатских 

промена FD по станицама на основу 

мерења 1971-2000. 

 

Мразни дани (енг. Frost Days) су темпе-

ратурни индекс са апсолутним прагом који 

мери хладноћу, а представља број дана у 

години у којима је дневна минимална 

температура испод 0°С. Овај индекс користи 

се у пољопривреди као параметар услова за 

биљну зрелост, повреде од мраза и контролу 

штеточина, али и у здравственој заштити 

као параметар термалног стреса. На основу 

историјских станичних података за период 

1971-2000. примећујe се да је највећи 

просечан број мразних дана у осегу од 160 

до 200 у планинским областима. Најмање 

мразних дана, од 80 до 110, има у северним 

деловима, котлинама и долинама великих 

река. На основу графика декадних трендова 

по станицама, закључује се да је индекс FD 

на 41% испитиваних станица имао 

опадајући, а на 49% растући тренд. 

Закључак је да током испитиваних 30 

година промене броја мразних дана нису 

указале на тренд било загревања, било 

хлађења хладних месеци у Србији. 
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Број дана у посматраном периоду у којима је 

минимална дневна температура мања од 0°С 

 

Просторна расподела одступања средње 

вредности индекса климатских промена FD на 

основу моделске пројекције 2011-2040. у 

односу на моделску симулацију 1971-2000. 

32 

На основу просторне расподеле одступања 

средње вредности индекса FD добијене 

интерполацијом моделске пројекције по 

сценарију RCP8.5, закључује се да би током 

периода 2011-2040. могло да дође до општег 

смањења просечног броја мразних дана у 

Србији у тој мери да би „нестао“ читав један 

мразни месец. Ово смањење било би 

најизраженије у северним деловима Србије, 

где би просечан број мразних дана био мањи 

за 32 до 36 дана. На највишим врховима 

Србије смањење би било мање, али опет 

изражено, јер би се кретало у опсегу од 21 до 

28 дана. Овакав сценарио загревања имао би 

велики утицај на пољопривредни сектор и 

готово је извесно да би морало да дође до 

промена у планирању врста пољопри-

вредних култура које желе да се гаје. 
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SU ЛЕТЊИ ДАНИ 

 

Просторна расподела средње вредности и 

станични трендови индекса климатских 

промена SU на основу мерења 1971-2000. 

Декадни трендови индекса климатских 

промена SU по станицама на основу 

мерења 1971-2000. 

 

Летњи дани (енг. Summer Days) су темпе-

ратурни индекс са апсолутним прагом који 

мери врућину, а представља број дана у 

години у којима је дневна максимална 

температура преко 25°С. Овај индекс има 

значај у сектору здравствене заштите. На 

основу историјских станичних података за 

период 1971-2000. примећујe се да је за 

највећи део Србије просечан број летњих 

дана у опсегу од 80 до 100. Најмање летњих 

дана у просеку, од 0 до 40, има у 

југозападним и југоисточним планинским 

деловима Србије. На основу графика 

декадних трендова по станицама, закључује 

се да је индекс SU на свим испитиваним 

станицама имао растући тренд, при чему је 

на 84% станица тај тренд био статистички 

значајан. Закључак је да су током 

испитиваних 30 година промене 

учесталости летњих дана указале на тренд 

значајног загревања топлог дела године. 
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Број дана у посматраном периоду у којима је 

максимална дневна температура већа од 25°С 

 

Просторна расподела одступања средње 

вредности индекса климатских промена SU на 

основу моделске пројекције 2011-2040. у 

односу на моделску симулацију 1971-2000. 

34 

На основу просторне расподеле одступања 

средње вредности индекса SU добијене 

интерполацијом моделске пројекције по 

сценарију RCP8.5, закључује се да би током 

периода 2011-2040. могло да дође до општег 

повећања просечног броја летњих дана у 

Србији у тој мери да би се „добиле“ чак и до 

две летње недеље. Ово повећање било би 

најизраженије у северним деловима Србије, 

где би просечан број летњих дана био већи 

за 14 до 20 дана. На највишим врховима 

Србије повећање би било мање и кретало би 

се у опсегу од 0 до 6 дана. Овакав сценарио 

загревања имао би велики утицај 

првенствено на сектор здравствене 

заштите, где би посебно угрожену 

категорију становништва чинили старији 

људи и хронични болесници. 

ВРУЋИНА 
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ID 
 

ЛЕДЕНИ 
ДАНИ 

 

Просторна расподела средње вредности и 

станични трендови индекса климатских 

промена ID на основу мерења 1971-2000. 

Декадни трендови индекса климатских 

промена ID по станицама на основу мерења 

1971-2000. 

 

Ледени дани (енг. Ice Days) су темпе-

ратурни индекс са апсолутним прагом који 

мери хладноћу, а представља број дана у 

години у којима је дневна максимална 

температура испод 0°С. Овај индекс има 

значај у секторима пољопривреде и 

здравствене заштите. На основу историјских 

станичних података за период 1971-2000. 

примећујe се да је за највећи део Србије 

просечан број ледених дана у опсегу од 15 

до 25. Највише ледених дана у просеку, од 40 

до 60, има у југозападним и југоисточним 

планинским деловима Србије. На основу 

графика декадних трендова по станицама, 

закључује се да је индекс ID на већини 

испитиваних станица (76%) имао растући 

тренд, али ни на једној станици није 

утврђена статистичка значајаност. 

Закључак је да тренд ледених дана током 

испитиваног периода представља слаб 

сигнал хлађења хладних месеци у виду 

повећања броја екстремно хладних догађаја. 
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Број дана у посматраном периоду у којима је 

максимална дневна температура мања од 0°С 

 

Просторна расподела одступања средње 

вредности индекса климатских промена ID на 

основу моделске пројекције 2011-2040. у 

односу на моделску симулацију 1971-2000. 

36 

На основу просторне расподеле одступања 

средње вредности индекса ID добијене 

интерполацијом моделске пројекције по 

сценарију RCP8.5, закључује се да би током 

периода 2011-2040. могло да дође до општег 

смањења просечног броја ледених дана у 

Србији у тој мери да би се „изгубиле“ две до 

три ледене недеље. Ово смањење било би 

најизраженије у планинским областима 

Србије, где би просечан број ледених дана 

опао за 14 до 18 дана. У јужним деловима 

Србије смањење би било најмање и кретало 

би се у опсегу од 10 до 12 дана. Овакав 

сценарио загревања имао би велики утицај 

на пољопривредни сектор и сектор 

здравствене заштите. 
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TR 
 

ТРОПСКЕ 
НОЋИ 

 

Просторна расподела средње вредности и 

станични трендови индекса климатских 

промена TR на основу мерења 1971-2000. 

Декадни трендови индекса климатских 

промена TR по станицама на основу 

мерења 1971-2000. 

 

Тропске ноћи (енг. Tropical Nights) су темпе-

ратурни индекс са апсолутним прагом који 

мери врућину, а представља број дана у 

години у којима је дневна минимална 

температура изнад 20°С. Овај индекс има 

значај у секторима пољопривреде и 

здравствене заштите као мера термалног 

стреса на усеве и људе. На основу 

историјских станичних података за период 

1971-2000. примећујe се да је за највећи део 

Србије просечан број тропских ноћи у опсегу 

од 0 до 7. Највише тропских ноћи у просеку 

има у Београду (14.7 дана) што је последица 

урбанизације (бетон и асфалт током ноћи 

израчују топлотну енергију акумулирану 

током дана). На основу графика декадних 

трендова по станицама, закључује се да је 

индекс TR на свим испитиваним станицама 

имао растући тренд, а на 17 станица 

утврђена је статистичка значајаност тренда. 

На основу тога закључак је да је током 

посматраног периода постојало загревање 

ноћи у топлом делу године. 
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Број дана у посматраном периоду у којима је 

минимална дневна температура већа од 20°С 

 

Просторна расподела одступања средње 

вредности индекса климатских промена TR на 

основу моделске пројекције 2011-2040. у 

односу на моделску симулацију 1971-2000. 

38 

На основу просторне расподеле одступања 

средње вредности индекса TR добијене 

интерполацијом моделске пројекције са 

сценаријом RCP8.5, закључује се да би током 

периода 2011-2040. у појединим деловима 

Србије могао да се настави тренд пораста 

броја тропских ноћи који је осмотрен у 

прошлости, док би у неким деловима тренд 

променио смер. Индекс TR би на основу 

претпостављеног сценарија могао да 

порасте у северним деловима Србије, 

котлинама и долинама великих река 

просечно за 1 до 10 дана. У планинским 

регијама број тропских ноћи би могао да се 

смањи за 1 до 7 дана. Овакве промене броја 

тропских ноћи могле би да утичу на секторе 

пољопривреде и здравствене заштите.  
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GSL 
 

ДУЖИНА 
ВЕГЕТАЦИОНОГ 

ПЕРИОДА 

 
 

Просторна расподела средње вредности и 

станични трендови индекса климатских 

промена GSL на основу мерења 1971-2000. 

Дужина вегетационог периода (енг. Growing 

Season Length) je температурни индекс 

трајања који мери врућину, а представља 

број дана у години између прве појаве шест 

узастопних дана са средњом дневном 

температуром вишом од 5°С и прве појаве 

шест узастопних дана са средњом дневном 

температуром нижом од 5°С. Овај индекс 

има значај у сектору пољопривреде. На 

основу историјских станичних података за 

период 1971-2000. примећујe се да је за 

највећи део Србије просечна дужина 

вегетационог периода у опсегу од 220 до 

270 дана. Најкраће трајање вегетационог 

периода је у планинским областима Србије, 

где се креће у опсегу од 160 до 210 дана. На 

основу графика декадних трендова по 

станицама, закључује се да је индекс GSL на 

26 испитиваних станица имао растући тренд 

(статистички значајан само у Зајечару), а на 

11 станица опадајући тренд (југоисточна 

Србија). 
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Декадни трендови индекса климатских 

промена GSL по станицама на основу 

мерења 1971-2000. 
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Број дана између прве појаве 6 узастопних дана са средњом 

дневном температуром вишом од 5°С и прве појаве 6 узастопних 

дана са средњом дневном температуром нижом од 5°С 

 

Просторна расподела одступања средње 

вредности индекса климатских промена GSL 

на основу моделске пројекције 2011-2040. у 

односу на моделску симулацију 1971-2000. 
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На основу просторне расподеле одступања 

средње вредности индекса GSL добијене 

интерполацијом моделске пројекције са 

сценаријом RCP8.5, закључује се да би током 

периода 2011-2040. у готово целој Србији 

могао да се успостави тренд повећања 

дужине вегетационог периода услед којег 

би се „добио“ још један вегетациони месец. 

Индекс GSL би се на основу 

претпостављеног сценарија највише 

повећао у централним и северним деловима 

Србије. У планинским регијама дужина 

вегетационог периода продужила би се за 

свега неколико дана до једне недеље. Овакве 

промене имале би велики утицај на 

пољопривредни сектор и флору у целини.  
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WSDI 
 

ТОПЛИ 
ТАЛАСИ 

 

Просторна расподела средње вредности и 

станични трендови индекса климатских 

промена WSDI на основу мерења 1971-2000. 

Декадни трендови индекса климатских 

промена WSDI по станицама на основу 

мерења 1971-2000. 

 

Топли таласи (енг. Warm-spell Duration 

Index) су температурни индекс трајања који 

мери врућину, а представља збир броја оних 

дана који чине групе од најмање шест 

узастопних дана са максималном дневном 

температуром вишом од дневног 90-ог 

перцентила рачунатог за период 1971-2000. 

Овај индекс има значај у секторима 

здравствене заштите, пољопривреде и 

водопривреде. На основу историјских 

станичних података за период 1971-2000. 

примећујe се да је за северне, источне и 

јужне делове Србије просечна вредност 

индекса WSDI износила од 4 до 5.5 дана. У 

западној и централној Србији просечне 

вредности индекса кретале су се у опсегу од 

2 до 4 дана. На основу графика трендова по 

станицама, закључује се да је индекс WSDI 

на 35 испитиваних станица имао растући 

тренд (на 2 статистички значајан). Сигнал 

раста WSDI током посматраног периода 

указује на пораст трајања и/или честине 

топлих екстремних епизода. 
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Збир броја оних дана који чине групе од најмање 6 узастопних 

дана са максималном дневном температуром вишом од дневног 

90-ог перцентила рачунатог за период 1971-2000. 

 

Просторна расподела одступања средње 

вредности индекса климатских промена WSDI 

на основу моделске пројекције 2011-2040. у 

односу на моделску симулацију 1971-2000. 
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На основу просторне расподеле одступања 

средње вредности индекса WSDI добијене 

интерполацијом моделске пројекције са 

сценаријом RCP8.5, закључује се да би током 

периода 2011-2040. у целој Србији могао да 

се настави тренд пораста дужине и/или 

честине топлих таласа који је осмотрен у 

прошлости. Индекс WSDI би на основу 

претпостављеног сценарија могао највише 

да порасте у крајњим јужним и северним 

областима, где би поваћање у односу на 

период 1971-2000. износило од 12 до 14 

дана. Овако велики пораст броја дана 

указује да би данашње екстремно високе 

температуре постале знатно уобичајеније. 

Овакве промене дужине и/или честине 

топлих таласа могле би да утичу на секторе 

здравствене заштите, пољопривреде и 

водопривреде.  
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CSDI 
 

ХЛАДНИ 
ТАЛАСИ 

 

Просторна расподела средње вредности и 

станични трендови индекса климатских 

промена CSDI на основу мерења 1971-2000. 

Декадни трендови индекса климатских 

промена CSDI по станицама на основу 

мерења 1971-2000. 

 

Хладни таласи (енг. Cold-spell Duration 

Index) су температурни индекс трајања који 

мери хладноћу, а представља збир броја 

оних дана који чине групе од најмање шест 

узастопних дана са минималном дневном 

температуром нижом од дневног 10-ог 

перцентила рачунатог за период 1971-2000. 

Овај индекс има значај у секторима 

здравствене заштите и пољопривреде. На 

основу историјских станичних података за 

период 1971-2000. примећујe се да је за 

северне и западне делове Србије просечна 

вредност индекса CSDI износила од 3.6 до 

4.6 дана. У планинским областима Србије 

просечне вредности индекса кретале су се у 

опсегу од 2.5 до 3.5 дана. На основу графика 

декадних трендова по станицама, закључује 

се да је индекс CSDI на 76% испитиваних 

станица имао растући тренд (статистички 

значајан само у Власотинцу). Закључак је да 

сигнал раста CSDI током посматраног 

периода указује на пораст трајања и/или 

честине хладних екстремних епизода. 
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Збир броја оних дана који чине групе од најмање 6 узастопних 

дана са минималном дневном температуром нижом од дневног 

10-ог перцентила рачунатог за период 1971-2000. 

 

Просторна расподела одступања средње 

вредности индекса климатских промена CSDI 

на основу моделске пројекције 2011-2040. у 

односу на моделску симулацију 1971-2000. 

44 

На основу просторне расподеле одступања 

средње вредности индекса CSDI добијене 

интерполацијом моделске пројекције са 

сценаријом RCP8.5, закључује се да би током 

периода 2011-2040. у целој Србији могао да 

се промени тренд, па да уместо пораста 

осмотреног у прошлости, наступи тренд 

смањења. Индекс CSDI би на основу 

претпостављеног сценарија могао највише 

да се смањи у северним и централним 

областима Србије где би износио од 3 до 6 

дана. Овако велико смањење броја дана 

указује да би данашње екстремно ниске 

температуре постале знатно ређе. Овакве 

промене хладних таласа могле би да утичу 

на секторе здравствене заштите и 

пољопривреде.  
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RX1day 

 

НАЈВЕЋА 
ЈЕДНОДНЕВНА 

СУМА ПАДАВИНА 

 
 

Просторна расподела средње вредности и 

станични трендови индекса климатских 

промена RX1day на основу мерења 1971-2000. 

Декадни трендови индекса климатских 

промена RX1day по станицама на основу 

мерења 1971-2000. 

 

Највећа једнодневна сума падавина (енг. 

Highest 1-day Precipitation Amount) je 

падавински апсолутни индекс који мери 

кишу, а представља максималну дневну 

суму падавина у години. Овај индекс има 

значај у сектору пољопривреде и водопри-

вреде. На основу историјских станичних 

података за период 1971-2000. примећујe се 

да постоје три области у Србији, две у којима 

се просечна вредност индекса RX1day креће 

у опсегу од 38 до 41 mm (северна и 

југоисточна област) и једна у којој је 

просечна вредност индекса RX1day у опсегу 

од 43 до 47 mm (западна и делови 

централне Србије). На основу графика 

декадних трендова по станицама, закључује 

се да је индекс RX1day на 73% испитиваних 

станица имао опадајући тренд, али је само у 

Лесковцу тај тренд статистички значајан. 

Позитивни трендови уочавају се у западној 

Србији. Закључак је да је интензитет 

кишних екстрема у кишном делу Србије 

јачао, а сушном делу Србије слабио. 
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Максимална дневна сума падавина у 

посматраном периоду (mm) 

 

Просторна расподела одступања средње 

вредности индекса климатских промена 

RX1day на основу моделске пројекције 2011-

2040. у односу на моделску симулацију 1971-

2000. 

46 

На основу просторне расподеле одступања 

средње вредности индекса RX1day добијене 

интерполацијом моделске пројекције са 

сценаријом RCP8.5, закључује се да би током 

периода 2011-2040. у већем делу Србије 

могло да дође до благог повећања 

максималних једнодневних сума падавина 

до 8 mm. На крајњем северу и крајњем југу 

Србије пораст би могао да буде и већи. 

Будући да индекс RX1day мери једнодневне 

екстремне кишне епизоде, пораст његове 

средње вредности током будућег периода 

значи да би се могли очекивати екстремни 

кишни догађаји већег интезитета него што 

је било уобичајено током прошлих неколико 

декада. Ово би имало значајан утицај на 

секторе пољопривреде и водопривреде.  
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RX5day 

 

НАЈВЕЋА 
ПЕТОДНЕВНА СУМА 

ПАДАВИНА 

 
 

Просторна расподела средње вредности и 

станични трендови индекса климатских 

промена RX5day на основу мерења 1971-2000. 

Декадни трендови индекса климатских 

промена RX5day по станицама на основу 

мерења 1971-2000. 

 

Највећа петодневна сума падавина (енг. 

Highest 5-day Precipitation Amount) je 

падавински апсолутни индекс који мери 

кишу, а представља максималну петодневну 

суму падавина у години. Овај индекс има 

значај у сектору здравствене заштите, 

пољопривреде и водопривреде. На основу 

историјских станичних података за период 

1971-2000. примећујe се да постоје три 

области у Србији, две у којима се просечна 

вредност индекса RX5day креће у опсегу од 

60 до 70 mm (северна и југоисточна област) 

и једна у којој је просечна вредност индекса 

RX1day у опсегу од 72 до 80 mm (западна 

област). На основу графика декадних 

трендова по станицама, закључује се да је 

индекс RX5day на 84% испитиваних станица 

имао опадајући тренд, али је само у Врању 

тај тренд статистички значајан. Закључак је 

да су током испитиваног периода екстремни 

дуготрајни кишни догађаји постајали све 

слабији. 
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Максимална петодневна сума падавина у 

посматраном периоду (mm) 

 

Просторна расподела одступања средње 

вредности индекса климатских промена 

RX5day на основу моделске пројекције 2011-

2040. у односу на моделску симулацију 1971-

2000. 
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На основу просторне расподеле одступања 

средње вредности индекса RX5day добијене 

интерполацијом моделске пројекције са 

сценаријом RCP8.5, закључује се да би током 

периода 2011-2040. на крајњем северу и југу 

Србије могло да дође до повећања 

максималних петодневних сума падавина до 

25 mm. У централним областима промена 

или не би било или би дошло до благог 

смањења од 5 до 10 mm. Будући да индекс 

RX5day мери дуготрајне екстремне кишне 

епизоде, промене његове средње вредности 

током будућег периода значе да би се у 

зависности од локације могли очекивати 

екстреми већег или мањег интезитета него 

што је било уобичајено током прошлих 

неколико декада. Ово би имало значајан 

утицај на секторе пољопривреде и 

водопривреде, а посредно и здравства.  
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PRCPTOT 
УКУПНЕ 

ПАДАВИНЕ 

 

Просторна расподела средње вредности и 

станични трендови индекса климатских 

промена PRCPTOT на основу мерења 1971-

2000. 

Декадни трендови индекса климатских 

промена PRCPTOT по станицама на основу 

мерења 1971-2000. 

 

Укупне падавине (енг. Total Precipitation) су 

падавински апсолутни индекс који мери 

кишу, а представљају укупну суму падавина 

у влажним данима током године. Овај 

индекс има значај у секторима 

пољопривреде и водопривреде. На основу 

историјских станичних података за период 

1971-2000. примећујe се да је западна Србија 

област са већим просечним годишњим 

сумама падавина, у осегу од 700 до 840 mm. 

У остатку Србије, вредности просечних 

укупних годишњих падавина крећу се у 

опсегу од 520 до 680 mm. На основу графика 

декадних трендова по станицама, закључује 

се да је индекс PRCPTOT на 84% 

испитиваних станица имао опадајући тренд, 

при чему је на осам станица груписаних у 

централним, источним и југоисточним 

деловима Србије тај тренд био статистички 

значајан. Закључак је да je током 

испитиваног периода у поменутим 

областима дошло до смањења интензитета 

и/или учесталости кишних догађаја.  

 

49 

 



Републички    
Хидрометеоролошки                                                                                                                 
Завод Србије                                                                                                                                                                                          

 

P
ag

e5
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИША 

г

 

 

Укупна сума падавина у влажним данима током 

посматраног периода (влажни дан је дан са дневном 

сумом падавина већом или једнаком 1 mm) (mm) 

 

Просторна расподела одступања средње 

вредности индекса климатских промена 

PRCPTOT на основу моделске пројекцијe 2011-

2040. у односу на моделску симулацију 1971-

2000. 

50 

На основу просторне расподеле одступања 

средње вредности индекса PRCPTOT 

добијене интерполацијом моделске 

пројекције са сценаријом RCP8.5, закључује 

се да би током периода 2011-2040. могло да 

дође до промене тренда осмотреног у 

прошлости, односно да би цела Србија могла 

да постане кишнија. Највеће повећање 

укупних годишњих падавина од просечно 40 

до 60 mm могло би да се догоди у северним 

и западним областима Србије, док би 

најмање повећање до 20 mm могло да задеси 

источну Србију. С обзиром да од укупних 

годишњих падавина зависе биљни 

покривач, речни водотокови и 

акумулационе воде, све промене индекса 

PRCPTOT могле би да имају значајан утицај 

на секторе пољопривреде и водопривреде.  
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SDII 
 

ЈЕДНОСТАВАН 
ИНДЕКС ДНЕВНОГ 

ИНТЕНЗИТЕТА 

 
 

Просторна расподела средње вредности и 

станични трендови индекса климатских 

промена SDII на основу мерења 1971-2000. 

Декадни трендови индекса климатских 

промена SDII по станицама на основу 

мерења 1971-2000. 

 

Једноставан индекс дневног интензитета 

(енг. Simple Daily Intensity Index) је 

падавински апсолутни индекс који мери 

кишу, а представља просечну количину 

падавина у влажном дану током године. На 

основу историјских станичних података за 

период 1971-2000. примећујe се да је 

западна Србија област са већим просечним 

дневним падавинама, у осегу од 7 до 7.5 mm. 

Најмање вредности просечних дневних 

падавина у опсегу од 6.5 до 6.8 mm биле су 

на крајњем северу и југоистоку Србије. На 

основу графика декадних трендова по 

станицама, закључује се да је индекс SDII на 

81% испитиваних станица имао опадајући 

тренд, при чему је на само две станице тај 

тренд био статистички значајан. Станице са 

позитивним трендом груписане су углавном 

у западним деловима Србије. Закључак је да 

је у Србији током посматраног периода 

постојало смањење интензитета падавина.  
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Просечна количина падавина у влажном дану током 

посматраног периода (влажни дан је дан са дневном 

сумом падавина већом или једнаком 1 mm) (mm) 

 

Просторна расподела одступања средње 

вредности индекса климатских промена SDII 

на основу моделске пројекције 2011-2040. у 

односу на моделску симулацију 1971-2000. 

52 

На основу просторне расподеле одступања 

средње вредности индекса SDII добијене 

интерполацијом моделске пројекције са 

сценаријом RCP8.5, закључује се да би током 

периода 2011-2040. могло да дође до 

промене тренда осмотреног у прошлости, 

односно да би падавине у готово целој 

Србији у просеку могле да постану 

интензивније. Највеће повећање средњих 

дневних падавина од просечно 0.6 до 1 mm 

могло би да се догоди у северним и 

југозападним областима Србије, док би у 

источним областима могло да се догоди 

благо смањење до 0.1 mm.  
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R95p ВЕОМА 
ВЛАЖНИ ДАНИ 

 

Просторна расподела средње вредности и 

станични трендови индекса климатских 

промена R95p на основу мерења 1971-2000. 

Декадни трендови индекса климатских 

промена R95p по станицама на основу 

мерења 1971-2000. 

 

Веома влажни дани (енг. Very Wet Days) су 

падавински перцентилски индекс који мери 

кишу, а представља суму падавина у 

влажним данима са дневном количином 

падавина већом од 95-ог перцентила 

рачунатог за период 1971-2000 током 

године. На основу историјских станичних 

података за период 1971-2000. примећујe се 

да је западна Србија област са већим 

просечним вредностима индекса R95p, у 

опсегу од 150 до 180 mm. Најмање 

вредности просечних вредности индекса 

R95p у опсегу од 110 до 130 mm биле су на 

крајњем северу и југоистоку Србије. На 

основу графика декадних трендова по 

станицама, закључује се да је индекс R95p на 

78% испитиваних станица имао опадајући 

тренд. Станице са позитивним трендом 

груписане су у западним и северним 

деловима Србије. Закључак је да је у Србији 

током испитиваног периода постајало 

углавном слабо смањење учесталости и/или 

интензитета кишних екстрема. 
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Сума падавина у влажним данима са дневном количином падавина већом 

од 95-ог перцентила рачунатог за период 1971-2000. (влажни дан је дан 

са дневном сумом падавина већом или једнаком 1 mm) (mm) 

 

Просторна расподела одступања средње 

вредности индекса климатских промена R95p 

на основу моделске пројекције 2011-2040. у 

односу на моделску симулацију 1971-2000. 
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На основу просторне расподеле одступања 

средње вредности индекса R95p добијене 

интерполацијом моделске пројекције за 

сценарио RCP8.5, закључује се да би током 

периода 2011-2040. могло да дође до 

промене тренда осмотреног у прошлости, 

односно да би цела Србија могла да постане 

кишнија, односно са јачим или чешћим 

екстремним кишним догађајима. Највеће 

просечно повећање индекса R95p од 35 до 

60 mm могло би да се догоди у северним, 

западним и југозападним областима Србије, 

док би у деловима централне, источне и 

јужне Србије просечно повећање било у 

опсегу од 5 до 30 mm. Могуће промене у 

вредностима индекса R95p биле би 

индикатор значајног утицаја климатских 

промена на секторе здравствене заштите, 

пољопривреде и водопривреде. 
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R99p ЕКСТРЕМНО 
ВЛАЖНИ ДАНИ 

 

Просторна расподела средње вредности и 

станични трендови индекса климатских 

промена R99p на основу мерења 1971-2000. 

Декадни трендови индекса климатских 

промена R99p по станицама на основу 

мерења 1971-2000. 

 

Екстремно влажни дани (енг. Extreme Wet 

Days) су падавински перцентилски индекс 

који мери кишу, а представља суму 

падавина у влажним данима са дневном 

сумом падавина већом од 99-ог перцентила 

рачунатог за период 1971-2000 током 

године. На основу историјских станичних 

података за период 1971-2000. примећујe се 

да је западна Србија област са већим 

просечним вредностима индекса R99p, у 

осегу од 48 до 55 mm. Најмање просечне 

вредности индекса R99p у опсегу од 35 до 45 

mm биле су на крајњем северу и југоистоку 

Србије. На основу графика декадних 

трендова по станицама, закључује се да је 

индекс R99p на 59% испитиваних станица 

имао опадајући тренд. Станице са 

позитивним трендом углавном су груписане 

у западним и северним деловима Србије. 

Закључак је да је током испитиваног 

периода на северу и западу Србије дошло до 

слабог повећања интензитета и/или 

учесталости кишних екстрема 
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Сума падавина у влажним данима са дневном сумом падавина већом 

од 99-ог перцентила рачунатог за период 1971-2000. (влажни дан је 

дан са дневном сумом падавина већом или једнаком 1 mm) (mmmm) 

 

Просторна расподела одступања средње 

вредности индекса климатских промена R99p 

на основу моделске пројекције 2011-2040. у 

односу на моделску симулацију 1971-2000. 
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На основу просторне расподеле одступања 

средње вредности индекса R99p добијене 

интерполацијом моделске пројекције за 

сценарио RCP8.5, закључује се да би током 

периода 2011-2040. могло да дође до 

промене тренда осмотреног у прошлости, 

односно да би, осим на крајњем истоку, цела 

Србија могла да постане кишнија, односно са 

јачим и/или учесталијим екстремним 

кишним догађајима. Највеће просечно 

повећање индекса R99p од 20 до 30 mm 

могло би да се догоди у свим областима 

осим на истоку Србије, где би се повећање 

кретало у опсегу од 0 до 10 mm. Могуће 

промене у вредностима индекса R99p биле 

би индикатор значајног утицаја климатских 

промена на секторе здравствене заштите, 

пољопривреде и водопривреде. 
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R10mm ПЉУСКОВИТИ 
ДАНИ 

 

Просторна расподела средње вредности и 

станични трендови индекса климатских 

промена R10mm на основу мерења 1971-2000. 

Декадни трендови индекса климатских 

промена R10mm по станицама на основу 

мерења 1971-2000. 

 

Пљусковити дани (енг. Heavy Precipitation 

Days) су падавински индекс са апсолутним 

прагом који мери кишу, а представља број 

дана у којима су дневне суме падавина веће 

или једнаке 10 mm током године. Овај 

индекс има значај у секторима 

пољопривреде и водопривреде На основу 

историјских станичних података за период 

1971-2000. примећујe се да је западна Србија 

област са већим просечним годишњим 

бројем појаве пљускова, у опсегу од 22 до 27. 

Најмање просечне вредности индекса 

R10mm у опсегу од 15 до 18 биле су на 

крајњем северу Србије. На основу графика 

декадних трендова по станицама, закључује 

се да је број појава пљускова на 84% 

испитиваних станица имао опадајући тренд, 

при чему је на четири станице тај тренд био 

статистички значајан. Закључак је да је 

током испитиваног периода у Србији 

постајало углавном слабо смањење 

учесталости кишних екстрема. 
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Број дана у којима су дневне суме падавина веће 

или једнаке 10 mm током посматраног периода 

 

Просторна расподела одступања средње 

вредности индекса климатских промена 

R10mm на основу моделске пројекције2011-

2040. у односу на моделску симулацију 1971-

2000. 
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На основу просторне расподеле одступања 

средње вредности индекса R10mm добијене 

моделском пројекцијом закључује се да би 

током периода 2011-2040. могло да дође до 

промене тренда осмотреног у прошлости у 

готово целој Србији, односно да би, осим у 

деловима централне Србије, пљускови 

постали учесталији него што су били у 

прошлости. Највеће просечно повећање 

индекса R10mm од 1.6 до 2.4 дана могло би 

да се догоди у северним и деловима западне 

и југоисточне Србије. Могуће промене у 

вредностима индекса R10mm биле би 

индикатор значајног утицаја климатских 

промена на секторе пољопривреде и 

водопривреде. 
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R20mm 

 

ВЕОМА 
ПЉУСКОВИТИ 

ДАНИ 

 
 

Просторна расподела средње вредности и 

станични трендови индекса климатских 

промена R20mm на основу мерења 1971-2000. 

Декадни трендови индекса климатских 

промена R20mm по станицама на основу 

мерења 1971-2000. 

 

Веома пљусковити дани (енг. Very Heavy 

Precipitation Days) су падавински индекс са 

апсолутним прагом који мери кишу, а 

представља број дана у којима су дневне 

суме падавина веће или једнаке 20 mm 

током године. Овај индекс има значај у 

секторима здравствене заштите, пољопри-

вреде и водопривреде. На основу историј-

ских станичних података за период 1971-

2000. примећујe се да је западна Србија 

област са већим просечним годишњим 

бројем појаве јаких пљускова, у опсегу од 6.5 

до 8. Најмање просечне вредности индекса 

R20mm у опсегу од 4 до 5 биле су на крајњем 

северу Србије. На основу графика декадних 

трендова по станицама, закључује се да је 

број појава јаких пљускова на 68% 

испитиваних станица имао опадајући тренд, 

при чему је на седам станица тај тренд био 

статистички значајан. Закључак је да је 

током испитиваног периода у Србији 

постајало углавном слабо смањење 

учесталости кишних екстрема. 
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Број дана у којима су дневне суме падавина веће 

или једнаке 20 mm током посматраног периода 

 

Просторна расподела одступања средње 

вредности индекса климатских промена 

R20mm на основу моделске пројекције 2011-

2040. у односу на моделску симулацију 1971-

2000. 
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На основу просторне расподеле одступања 

средње вредности индекса R20mm добијене 

интерполацијом моделске пројекције за 

сценарио RCP8.5, закључује се да би током 

периода 2011-2040. могло да дође до 

промене тренда осмотреног у прошлости у 

целој Србији, односно да би јаки пљускови 

постали учесталији него што су били у 

прошлости. Највеће просечно повећање 

индекса R20mm од 1.4 до 2 дана могло би да 

се догоди у северним и западним деловима 

Србије. Најмање повећање до 0.5 дана могло 

би да се деси у деловима источне, 

југоисточне и централне Србије. Могуће 

промене у вредностима индекса R20mm 

биле би индикатор значајног утицаја 

климатских промена на секторе здравствене 

заштите, пољопривреде и водопривреде. 
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Rnnmm 

 

КОРИСНИЧКИ 
ПАДАВИНСКИ 

ИНДЕКС 

 
 

Просторна расподела средње вредности и 

станични трендови индекса климатских 

промена R25mm на основу мерења 1971-2000. 

Кориснички падавински индекс је 

падавински индекс са апсолутним прагом 

који мери кишу, а представља број дана у 

којима су дневне суме падавина веће или 

једнаке од прага изабраног од стране 

корисника током године. У овој анализи 

одабран је праг од 25 mm. На основу 

историјских станичних података за период 

1971-2000. примећујe се да је западна Србија 

област са већим просечним годишњим 

бројем појаве веома јаких пљускова, у опсегу 

од 3.5 до 4.5. Најмање просечне вредности 

индекса R25mm у опсегу од 2 до 2.5 биле су 

на крајњем северу Србије. На основу 

графика декадних трендова по станицама, 

закључује се да је број појава јаких пљускова 

на 70% испитиваних станица имао 

опадајући тренд, при чему је на две станице 

тај тренд био статистички значајан. 

Закључак је да је током испитиваног 

периода у Србији постајало углавном слабо 

смањење учесталости кишних екстрема. 

 

Декадни трендови индекса климатских 

промена R20mm по станицама на основу 

мерења 1971-2000. 
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Број дана у којима су дневне суме падавина веће 

или једнаке изабраном прагу током посматраног 

периода 

 

Просторна расподела одступања средње 

вредности индекса климатских промена 

R25mm на основу моделске пројекције 2011-

2040. у односу на моделску симулацију 1971-

2000. 
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На основу просторне расподеле одступања 

средње вредности индекса R25mm добијене 

интерполацијом моделске пројекције за 

сценарио RCP8.5 закључује се да би током 

периода 2011-2040. могло да дође до 

промене тренда осмотреног у прошлости у 

целој Србији, односно да би веома јаки 

пљускови постали учесталији него што су 

били у прошлости. Највеће просечно 

повећање индекса R25mm могло би да се 

догоди у делу западне Србије. Најмање 

повећање до 0.5 дана могло би да се деси у 

деловима источне, југоисточне и централне 

Србије. У зависности од одабраног прага, 

индекс Rnnmm могао би да буде индикатор 

значајног утицаја климатских промена на 

секторе здравствене заштите, пољопри-

вреде или водопривреде. 
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CDD 
 

ТРАЈАЊЕ 
МЕТЕОРОЛОШКЕ 

СУШЕ 

 
 

Просторна расподела средње вредности и 

станични трендови индекса климатских 

промена CDD на основу мерења 1971-2000. 

Декадни трендови индекса климатских 

промена CDD по станицама на основу 

мерења 1971-2000. 

 

Трајање метеоролошке суше (енг. 

Consecutive Dry Days) је падавински индекс 

трајања који мери сушу, а представља 

максималан број узастопних сувих дана 

током године. Овај индекс је значајан за 

секторе здравствене заштите, пољопри-

вреде и водопривреде. На основу историј-

ских станичних података за период 1971-

2000. примећујe се да су северна и источна 

Србија биле најсушније области, са 

просечном годишњом максималном дужи-

ном метеоролошке суше у трајању од око 

месец дана (28 до 32 дана). Најмање сушна 

област је западна Србија са просечном 

вредношћи индекса CDD од око 3 недеље. На 

основу графика декадних трендова по 

станицама, закључује се да је максимална 

дужина метеоролошке суше на 78% 

испитиваних станица имала растући тренд. 

Закључак је да је током испитиваног 

периода у Србији постојало продужење 

трајања сушних епизода. 
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Максималан број узастопних сувих дана током 

посматраног периода (суви дан је дан са дневном сумом 

падавина мањом од 1 mm) 

 

Просторна расподела одступања средње 

вредности индекса климатских промена CDD 

на основу моделске пројекције 2011-2040. у 

односу на моделску симулацију 1971-2000. 
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На основу просторне расподеле одступања 

средње вредности индекса CDD добијене 

интерполацијом моделске пројекције за 

сценарио RCP8.5 закључује се да би током 

периода 2011-2040. могло да дође до 

промене тренда осмотреног у прошлости у 

већем делу Србије. Осим у деловима источне 

и јужне Србије, просечно скраћење 

максималног трајања метеоролошке суше 

износило би од 1 до 4 дана. Ово би имало 

значајан утицај на биљни свет, речне 

водотокове и водне резерве, па би се утицај 

првенствено осетио у секторима пољопри-

вреде и водопривреде, а затим и у сектору 

здравствене заштите. 
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CWD ТРАЈАЊЕ КИШНОГ 
ПЕРИОДА 

 

Просторна расподела средње вредности и 

станични трендови индекса климатских 

промена CWD на основу мерења 1971-2000. 

Декадни трендови индекса климатских 

промена CWD по станицама на основу 

мерења 1971-2000. 

 

Трајање кишног периода (енг. Consecutive 

Wet Days) је падавински индекс трајања који 

мери кишу, а представља максималан број 

узастопних влажних дана током године. На 

основу историјских станичних података за 

период 1971-2000. примећујe се да је у 

појасу од западне, преко централне, до 

источне Србије била просечно највећа 

дужина кишног периода од скоро недељу 

дана (6 до 6.5 дана). У северним деловима 

Србије просечно највећа дужина кишног 

периода није прелазила 5.4 дана. На основу 

графика декадних трендова по станицама, 

закључује се да је максимална дужина 

кишног периода на 73% испитиваних 

станица имала опадајући тренд, при чему је 

на шест станица тај тренд био статистички 

значајан. Закључак је да је током 

испитиваног периода у Србији постајало 

скраћивање трајања кишних епизода. 
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Максималан број узастопних влажних дана током 

посматраног периода (влажни дан је дан са дневном 

сумом падавина већом или једнаком 1 mm) 

 

Просторна расподела одступања средње 

вредности индекса климатских промена CWD 

на основу моделске пројекције 2011-2040. у 

односу на моделску симулацију 1971-2000. 
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На основу просторне расподеле одступања 

средње вредности индекса CWD добијене 

интерполацијом моделске пројекције за 

сценарио RCP8.5 закључује се да би током 

периода 2011-2040. могло да дође до 

промене тренда осмотреног у прошлости у 

већем делу Србије. Осим у појединим 

деловима Србије, просечно повећање 

максималног трајања кишног периода 

износило би до 0.5 дана. 
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3. ЗАКЉУЧАК 

 

 

 

Анализа средњих вредности и трендова 

индекса климатских екстрема омогућава 

шире сагледавање климе и климатских 

промена. Њиховим проучавањем добијају се 

одговори на питања која се односе на два 

најважнија метеоролошка елемента: 

температуру и падавине. Сваки од 27 

испитиваних индекса говори о одређеном 

аспекту природе екстремних метеоролошких 

догађаја. Међутим, заједничком анализом 

историјских трендова и симулираних 

одступања свих индекса (табеле 9 и 10) могу 

се добити одговори на два важна питања: 

а) Да ли се Србија генерално загрева или 

хлади? 

б) Да ли Србија генерално постаје кишнија 

или сушнија? 

Ова питања има смисла поставити јер је 

површина Србије релативно мала, па се не 

очекује постојање више од 2-3 области у 

којима се карактеристике наступајућих 

климатских промена могу значајније 

разликовати. 

Заједничка анализа температурних индекса  

Постоји укупно 16 температурних ETCCDI 

индекса, од којих 8 индекса мери промене у 

врућини, 7 индекса мери промене у хладноћи, 

а 1 представља меру промене динамике 

температуре. Сваки од индекса врућине и 

хладноће мери интензитет, учесталост или 

трајање температурних екстрема. Углавном 

важи правило да повећање вредности 

индекса врућине указује на повећање 

врућине (загревање), односно да повећање 

вредности индекса хладноће указује на 

повећање хладноће (хлађење). Једини 

изузетци су индекси хладноће TXn и TNn код 

којих повећање вредности индекса указује на 

смањење хладноће (загревање). Заједничком 

анализом температурних индекса добијених 

на основу историјских података са 37 станица 

и климатске пројекције донети су следећи 

закључци који се тичу просторне и временске 

димензије климе: 

а) Интензитет и учесталост 

температурног екстрема зависе од 

надморске висине – Топли екстреми су 

израженији и чешћи у нижим областима, а 

хладни екстреми у планинским. Ово се огледа 

у зависности неперцентилских темпера-

турних индекса од надморске висине. 

б) У непосредној прошлости догодило се 

значајно загревање топлог дела године у 

Србији – Индекси TXx, TNx, SU и TR којима се 

мере интезитет и учесталост летњих 

температурних екстрема на готово свим 

станицама имали су статистички значајан 

пораст. Индекс GSL који се односи на топли 

део године такође указује на тренд 

загревања. 

в) У непосредној прошлости није дошло до 

значајних промена карактеристика хладног 

дела године у Србији – Према индексима TXn и 

TNn зиме у Србији постајале су нешто 

интензивније (хлађење), али према индексу 

ID дошло је до смањења учесталости хладних 

екстрема (загревање). Ни један од ових 
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трендова није значајан, па кад се узме у обзир 

да индекс FD није указао на постојање било 

каквог тренда, може да се каже да се зиме 

нису ни хладиле ни загревале у непосредној 

прошлости. 

г) У непосредној прошлости догодило се 

значајно загревање Србије – Историјска 

анализа перцентилских индекса TN10p, 

TX10p, TN90p, TX90p и WSDI недвосмислено 

указује на тренд загревања Србије кроз 

повећање учесталости и трајања топлих 

екстрема и смањење учесталости хладних 

екстрема током године. Перцентилски 

индекси посебно су значајни за проучавање 

промена климе јер мере број екстремно 

топлих/хладних дана. Треба имати у виду да 

екстремно топао/хладан дан не значи да је 

„превруће/ледено“, већ да је неуобичајено 

топло/хладно за посматрани дан. Једини 

индекс који указује на тренд благог хлађења 

кроз повећање трајања хладних екстрема је 

CSDI. 

 

 

Табела 9. Анализа историјских трендова и симулираних одступања свих температурних индекса.  

ИНДЕКС ЗНАЧЕЊЕ ТРЕНДА ИНДЕКСА 
1971-2000 2011-2040 

МЕРЕЊА NMMB/RCP8.5 

TXx повећање/смањење интензитета топлих екстрема током топлих месеци   

TNx повећање/смањење интензитета хладних екстрема током топлих месеци   

TXn повећање/смањење интензитета топлих екстрема током хладних месеци   

TNn повећање/смањење интензитета хладних екстрема током хладних месеци   

DTR повећање/смањење дневних осцилација температуре   

TN10p повећање/смањење учесталости хладних екстрема током године   

TX10p повећање/смањење учесталости хладних екстрема током године   

TN90p повећање/смањење учесталости топлих екстрема током године   

TX90p повећање/смањење учесталости топлих екстрема током године   

FD повећање/смањење учесталости хладних екстрема током хладних месеци ▬  

SU повећање/смањење учесталости топлих екстрема током топлих месеци   

ID повећање/смањење учесталости хладних екстрема током хладних месеци   

TR повећање/смањење учесталости топлих екстрема током топлих месеци   

GSL продужење/скраћење трајања топлих услова   

WSDI продужење/скраћење трајања топлих екстремних епизода   

CSDI продужење/скраћење трајања хладних екстремних епизода   
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д) У блиској будућности Србију очекује 

значајно загревање – Одступања будућих 

средњих вредности свих 16 температурних 

индекса климатских промена добијених на 

основу пројекција NMMB модела према 

сценарију RCP8.5 недвосмислено указују 

на могуће значајно загревање у наредним 

декадама. Ово загревање огледало би се у 

повећању интензитета, учесталости и 

трајања топлих екстрема и смањењу 

интензитета, учесталости и трајања 

хладних екстрема у целој Србији. У 

наредних 30 година у потпуности би 

могле да се промене температурне 

карактеристике Србије: лета и зиме били 

би топлији него сада, а топли екстремни 

догађаји били би интензивнији, чешћи и 

дужи од садашњих у тој мери да би 

данашњи екстреми били у рангу 

нормалних догађаја. Овако интензивне и 

релативно нагле промене температурних 

образаца драматично би могле да утичу 

на животе становника Србије. Добијени 

резултати говоре о неопходности што 

скоријег предузимања различитих мера 

адаптације, нарочито када је реч о 

здрављу становништва, пољопривредним 

активностима и управљању водним 

ресурсима. Потреба за хитношћу постаје 

јаснија ако се узме у обзир да је период за 

који се очекују значајне промене већ 

почео. 

 

Табела 10. Анализа историјских трендова и симулираних одступања свих падавинских индекса. 

ИНДЕКС ЗНАЧЕЊЕ ПРОМЕНЕ ИНДЕКСА 

1971-2000 2011-2040 

МЕРЕЊА NMMB/RCP8.5 

западна 
Србија 

остатак 
Србије 

западна 
Србија 

остатак 
Србије 

RX1day повећање/смањење интензитета кишних екстрема     

RX5day  повећање/смањење интензитета екстремних кишних епизода   ▬  

PRCPTOT повећање/смањење интензитета и/или учесталости кишних догађаја     

SDII повећање/смањење интензитета кишних догађаја     

R95p повећање/смањење интензитета и/или учесталости кишних екстрема     

R99p повећање/смањење интензитета и/или учесталости кишних екстрема     

R10mm повећање/смањење учесталости кишних екстрема     

R20mm повећање/смањење учесталости кишних екстрема     

Rnnmm повећање/смањење учесталости кишних екстрема     

CDD продужење/скраћење трајања сушних епизода     

CWD продужење/скраћење трајања кишних епизода     
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Заједничка анализа падавинских индекса 

Од 11 падавинских индекса њих 10 мери 

кишност, а 1 мери сушност. Главна разлика је 

што повећање индекса кише говори о 

повећању интензитета, учесталости или 

трајања кишних екстрема, док повећање 

индекса суше говори о повећању трајања 

сушних епизода. На основу анализе ових 

индекса донесено је неколико закључака: 

а) У Србији постоје две јасно изражене 

области у погледу падавина: западни део 

Србије и остатак Србије – Иако су падавине 

дискретан метеоролошки догађај чија се 

динамика значајно разликује од 

температурне, могуће је направити грубу 

поделу на кишнији и сушнији део. Западна 

Србија представља кишнији део Србије, што 

је последица преласка циклонских система 

који претежно са запада доносе кишно време 

(такозвани Ђеновски циклон). Остатак 

Србије генерално може да се сматра 

сушнијим, мада и ту постоје разлике, јер су 

крајњи север и крајњи југ сушнији од 

централне и источне Србије. 

б) Током непосредне прошлости екстремни 

кишни догађаји били су све чешћи и јачи у 

западном делу Србије – Индекси кише RX1day, 

R95p, R99p и R20mm указују на тренд благог 

повећања кишности у прошлости у западном 

делу Србије кроз повећање учесталости 

и/или интензитета кишних екстрема. 

Индекси RX5day, R10mm и Rnnmm (где је 

nn=25) су у благом смањењу. 

в) Током непосредне прошлости екстремни 

кишни догађаји били су све ређи и слабији у 

остатку Србије – Свих 7 индекса интензитета 

или учесталости кишних екстремних догађаја 

(RX1day, RX5day, R95p, R99p, R20mm, R10mm 

и Rnnmm) сведоче о благом смањењу 

кишности у остатку Србије у прошлости. 

г) У непосредној прошлости Србија је 

генерално постајала благо сушнија – Индекси 

PRCPTOT и SDII који узимају у обзир све 

кишне догађаје, а не само екстремне, 

генерално имају тренд благог смањења, што 

се тумачи као сигнал смањења кишности у 

Србији током последњих деценија. Индекс 

CDD који директно мери трајање сушних 

епизода генерално је у благом порасту, док је 

индекс CWD који директно мери трајање 

кишних епизода генерално у благом паду. 

Трендови оба индекса сведоче о повећању 

сушности Србије. 

д) У блиској будућности Србију очекује 

повећање интензитета и учесталости 

кишних екстрема као и генерално повећање 

кишности – На основу анализе свих 

падавинских индекса добијених из пројекција 

NMMB модела према сценарију RCP8.5 

закључује се да би Србија у наредним 

деценијама могла да постане кишнија. 

Повећање кишности огледало би се у 

повећању интензитета, учесталости и 

трајања обичних и екстремних кишних 

догађаја, као и у смањењу трајања сушних 

догађаја. Последице по становништво могле 

би бити драматичне, будући да су екстремни 

кишни догађаји један од главних узрока 

бујичних поплава. Пошто је период на који се 

односи ова анализа већ почео, неопходно је 

што пре почети са применом мера адаптације 

на климатске промене, нарочито у сектору 

водопривреде.  

У табели 11 приказани су коначни закључци 

анализе индекса климатских екстрема за 

територију Републике Србије. 
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Табела 11. Закључци анализе индекса климатских екстрема за територију Републике Србије.  

    

ПРОШЛОСТ (1971-2000.) БУДУЋНОСТ (2011-2040.) 

ТЕМПЕРАТУРНИ ИНДЕКСИ 

Интензитет и учесталост 
температурног екстрема зависе 
од надморске висине 

У блиској будућности Србију 
очекује значајно загревање 

У непосредној прошлости 
догодило се значајно загревање 
лета у Србији 

У непосредној прошлости није 
дошло до значајних промена 
карактеристика зима у Србији 

У непосредној прошлости 
догодило се значајно загревање 
Србије 

ПАДАВИНСКИ ИНДЕКСИ 

У Србији постоје две јасно 
изражене области у погледу 
падавина: западни део Србије и 
остатак Србије 

У блиској будућности Србију 
очекује повећање интензитета и 
учесталости кишних екстрема 
као и генерално повећање 
кишности 

Током непосредне прошлости 
екстремни кишни догађаји били 
су све чешћи и јачи у западном 
делу Србије 

Током непосредне прошлости 
екстремни кишни догађаји били 
су све ређи и слабији у остатку 
Србије 

У непосредној прошлости Србија 
је генерално постајала благо 
сушнија 
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