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Сажетак: Рад представља приказ месечних, сезонских и годишњих 
количина падавина, екстремно сувих и екстремно кишних периода. У 
раду су анализирана два 30-годишња периода, 1961-1990. и 1991-2020. 
Коришћени су подаци са четири метеоролошке станице у горњем делу 
слива Нишаве (Бабушница, Бела Паланка, Пирот и Димитровград) од 
којих су три станице у сливу Нишаве, а једна станица (Бабушница) у не-
посредној близини слива. Главни циљ рада је да пружи поглед на промену 
падавина у Пиротском округу крајем двадесетог и почетком двадесет 
првог века. Округ је углавном пољопривредно подручје и падавине су ве-
ома важне за његов развој. У Пиротском округу заступљен је конти-
нентални тип плувиометријског режима. Анализа годишњих падавина 
показује да подручје Пирота бележи смањење годишње суме падавина, 
Димитровграда повећање, док Бела Паланка и Бабушница немају зна-
чајнијих промена. У првом периоду који је разматран спроведеном ана-
лизом (1961-1990) секундарне максималне падавине се излучују у просеку 
током месеца новембра, а за период 1991-2020, секундарни максимум је 
један месец раније – октобра, осим код станице Бела Паланка.
Кључне речи: падавине, Пиротска котлина, сезонске падавине, екстрем-
но кишни месеци, Србија
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Abstract: The study represents a report on the monthly, seasonal and annual 
amounts of precipitation, extremely dry and extremely rainy periods. The pa-
per analyzes two 30-year periods from 1961-1990. and from 1991-2020. Data 
from the four meteorological stations in the upper part of the Nišava basin 
(Babušnica, Bela Palanka, Pirot and Dimitrovgrad) have ben used, three of 
which are in the Nišava basin and one of which (Babušnica) is in the immedi-
ate vicinity of the basin. The main goal of the paper is to provide an overview 
of the change in the precipitation in Pirot district at the end of the 21st cen-
tury. The district is mainly an agricultural area and rainfall is very important 
for its development. The continental type of pluviometric regime is repre-
sented in the district of Pirot. The analysis of annual precipitation shows that 
the area of Pirot records a decrease in the annual sum of the precipitation 
with the increase in Dimitrovgrad, while Bela Palanka and Babušnca have 
no significant changes. In the first period that was considered by the con-
ducted analysis (1961-1990), the secondary maximum precipitations occur on 
the average during the month of November and for the period of 1991-2020, 
the secondary maximum precipitation is a month earlier, in October, except 
for the station in Bela Palanka.
Keywords: precipitation, Pirot valley, seasonal rainfall, extremely rainy months, 
Serbia

1. УВОД

Климатске карактеристике Пиротског округа много зависе од 
његовог географског положаја. Северну границу округа чини Ста-
ра планина са њеним највишим врхом Миџором (2169 m), а источна 
граница се наставља преко планине Видлич (Миловановић и Ри-
стић Вакањац, 2014). Јужна граница Пиротског округа је Влашка 
планина са сливом реке Јерме и Лужница, а западна граница пред-
ставља источне обронке Суве планине и Белаве. Кроз Пиротску 
котлину протиче река Нишава са притокама, од којих је највећа 
Темштица са Височицом. У раду су анализиране локалне каракте-
ристике падавина у Пиротском округу и добијени су нови подаци 
о променама у унутаргодишњем ходу падавина.

Више аутора је до сада писало о падавинама у Србији: Дуцић 
и Радовановић (2005), Панџић, Бајат и Луковић (Pandžić, Bajat, 
Luković, 2013), Миловановић и Ристић Вакањац (2014), Попов и 
Светозаревић (Popov & Svetozarević, 2021) и други.
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Станојевић (Stanojević, 2012) прави анализу годишњих сума па-
давина за период 1951-2010. године за 27 станица у Србији, користи 
методу линеарног тренда, коефицијента варијације и асиметрије 
за серију укупних годишњих падавина. Једна од анализа климат-
ских карактеристика у Пиротској котлини је показала да се већина 
падавина излучи у топлијем делу године (Миловановић и Ристић 
Ваканац, 2014).

Миловановић, Шустер, Радовановић, Ристић Вакањац и Шнајдер 
(Milovanović, Schuster, Radovanović, Ristić Vakanjac, & Schneider, 
2017) анализом годишњих, сезонских и месечних падавина за пери-
од 1961-2010. године, по станицама, долазе до закључка да већи део 
Србије има благо повећање падавина, али без значајног статистич-
ког тренда. Са друге стране, према пројекцијама IPCC1,2анализа 
100-годишњег периода указује да би на подручју јужне Европе 
могло доћи до смањења годишње количине падавина за по 1% по 
декади, односно 5% по декади током летњих месеци.

2. БАЗА ПОДАТАКА И МЕТОДОЛОГИЈА

За потребе овог рада коришћени су подаци о количинама па-
давина на простору Пиротског округа за период од 1961. до 2020. 
године. Анализирана су два 30-годишња периода: 1961-1990. и 
1991-2020. Коришћени су подаци са четири равномерно распо-
ређене метеоролошке станице на различитим надморским ви-
синама (табела 1). Највиша станица је Бабушница (495 m н.в.), 
а најнижа Бела Паланка (291 m н.в). Подаци су преузети из го-
дишњака са сајта Републичког хидрометеоролошког завода Ср-
бије (РХМЗС). Забележени су недостаци код две станице, Бабуш-
ница (2020. година) и Бела Паланка (од 2017. до 2020. године) који 
су попуњени помоћу најближе станице која је показала највиши 
проценат корелације. Да би се користила два једнака 30-годишња 
периода за све проучаване станице, вредности које недостају су 
попуњене методом односа станица – аналогом. Као аналогна ста-
ница за Бабушницу је изабрана станица Димитровград код које 
је утврђена јака корелација са месечном серијом падавина (кое-
фицијент корелације R>0,8 за скоро све случајеве). Као аналог за 

1 The Regional Impacts of Climate Change (grida.no) посећен 25.06.2022. године.
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Белу Паланку је коришћена станица Ниш (коефицијент корела-
ције R>0,7 за скоро све случајеве). Сезонске количине падавина 
су добијене сабирањем месечних количина падавина на следећи 
начин: зима – децембар, јануар и фебруар; пролеће – март, април 
и мај; лето – јун, јул и август и јесен – септембар, октобар и но-
вембар.

Месеци са екстремно сушним и екстремно кишним количина-
ма падавина су одређени помоћу процентне расподеле месечних 
падавина на следећи начин: екстремно кишни месеци су месеци са 
укупним количинама падавина изнад 90-ог перцентила дистрибу-
ције месечних података, а као екстремно сушне месеце сматрамо 
месеце са падавинама мањим од 10-ог перцентила.

Табела 1  Географски положај метеоролошких станица у Пиротском округу са 
којих су коришћени подаци за анализу (по подацима РХМЗ Србије)

Table 1  Geographical location of meteorological stations in the Pirot District from 
which data were used for analysis (according to the data of RHMZ of Serbia)

Станица Географска 
ширина

Географска 
дужина

Надморска 
висина

Бабушница 43о 04’ 22о 26’ 495 m
Бела Паланка 43о 13’ 22о 19’ 291 m
Пирот 43о 09’ 22о 35’ 370 m 
Димитровград 43о 01’ 22о 45’ 446 m

3. РЕЗУЛТАТИ 

3.1 Анализа средње месечне количине падавина за период 
1961-2020. год.
За анализу су коришћене две климатске нормале. Главна хипоте-

за био је рад коауторског тима Bajat, Blagojević, Kilibarda, Luković, 
Tošić (2015) – Просторна анализа кретања температуре у Србији у 
периоду 1961-2010. године (Spatial analysis of the temperature trends 
in Serbia during the period 1961-2010). У раду се наводи да се на-
гли скок температуре у Србији или “climate shift” догодио 90-тих 
година прошлог века и анализом периода 1961-1990. и 1991-2020. 
проверено је да ли је то случај и са падавинама.

Анализа оба периода показује да Бела Паланка има најмање ко-
личине средње месечних падавина у другом осматрачком периоду 
за месеце мај, јун и новембар у односу на период 1961-1990, док 
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током периода 1991-2020. у октобру бележи највеће повећање пада-
вина. У унутаргодишњем распореду падавина за период 1961-1990. 
имамо два максимума, један је мајско-јунски и други у новембру. 
За период 1991-2020. такође имамо два максимума, први је мајско-
јунски и други је у октобру. Минимума падавина је такође два, у 
јануару, фебруару и октобру за први период, и у јануару, фебруару 
и новембру за други осматрачки период. 

На подручју Бабушнице забележено је највеће смањење коли-
чине падавина за период 1991-2020. за месеце јун и јул, док месеци 
август, септембар и октобар бележе највеће повећање падавина. 
Минимуми падавина су забележени за оба посматрана периода у 
фебруару, док секундарни минимум у првом периоду је током ав-
густа, а у другом периоду током септембра. 

Анализом података са станице Димитровград забележено је по-
већање суме падавина код скоро свих месеци осим у месецима јун 
и новембар. Најзначајније повећање је у септембру и октобру. Као 
и остале станице, Димитровград такође има два максимума и два 
минимума у оба периода, први максимум падавина је код оба пе-
риода мајско-јунски, док секундарни максимум варира. За период 
1961-1990. секундарни максимум је у новембру, док је за период 
1991-2020. у септембру и октобру (табела 2). 

У Пироту се јавља смањење средњомесечне количине падави-
на током периода 1991-2020. које је углавном запажено у летњим 
месецима и у новембру и децембру. Највеће смањење је у јуну ме-
сецу. Као и код осталих станица јављају се два максимума падави-
на у првом периоду, један је мајско-јунски и други је у новембру. 
Минимума је такође два, у оба периода први минимум падавина 
је у јануару и фебруару, док је други минимум падавина за период 
1961-1990. у октобру, а за период 1991-2020. је у новембру.

На основу изнетог, може се закључити да је у побрђу горњег 
слива реке Нишаве заступљен континентални тип плувиоме-
тријског режима са два максимума, од којих је изразитији онај у 
летњим месецима и два минимума, од којих је израженији онај у 
зимским месецима.

Анализом месечних падавина долазимо до закључка да је у 
првом периоду 1961-1990. минимум падавина у октобру у Белој 
Паланци, Пироту и Димитровграду, а већ у следећем осматрачком 
периоду 1991-2020. тада је секударни максимум падавина, док се 
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минимум падавина изместио у новембар, који је био други макси-
мум током периода 1961-1990. (табела 2). Највећи средњомесечни 
максимуми падавина су забележени у подручју метеоролошке ста-
нице Димитровград, Р=89,1 mm в.с, месец јун у периоду 1961-1990. 
год. Није обављено истраживање разлога измештања максимума 
и минимума падавина између оба периода, али се може рећи да су 
вероватно циркулациони фактори.

3.2 Годишње и сезонске количине падавина
У овом раду су анализирана два 30-годишња периода 1961-1990. 

и 1991-2020. Током периода 1991-2020. уочава се благо повећање 
суме годишњих падавина у Белој Паланци у односу на први пери-

Табела 2  Средњомесечне суме падавина регистроване на метеоролошким 
станицама у Пиротском округу у периоду 1961-2020. год, изражене у mm 

воденог стуба (по подацима РХМЗ Србије)
Table 2  Average monthly rainfall totals registered at meteorological stations in 
Pirot District in the period 1961-2020. year, expressed in mm of water column 

(according to the data of RHMZ of Serbia)

* сивом бојом су обележени минимуми падавина, а подвучени бројеви су 
максимуми падавина
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од (просечно годишње 629 mm у периоду 1961-1990, док у периоду 
1991-2020. просечна сума падавина је 633 mm). Димитровград то-
ком првог периода 1961-1990. бележи просечно годишње 636 mm, 
а у следећем периоду је забележена средња годишња сума од 664 
mm. Пирот током периода 1961-1990. бележи годишњу суму пада-
вина од 609 mm, а у другом периоду смањење на 586 mm. Ракиће-
вић (1976) прави анализу климатских карактеристика Источне Ср-
бије за период 1931-1960. и спомиње да станица Пирот има средњу 
годишњу суму падавина 557 mm, Бела Паланка 526 mm, а Димит-
ровград 674 mm. Погледом на сва три 30-годишња периода највеће 
повећање годишњих падавина се бележи код Беле Паланке, око 
100 mm за изучавани период.

У источној Србији годишње количине падавина умногоме зави-
се од више фактора, од којих је главни рељеф, тј. присуство пла-
нина (Ракићевић, 1979). Оне представљају баријеру за влажне или 
суве ваздушне масе. Са порастом надморске висине повећава се и 
количина падавина. Бела Паланка, најнижа проучавана станица, 
добија најмање годишње суме падавина и због тога што се налази 
у тзв. „кишној сенци“ између Суве планине и Сврљишких пла-
нина (Ракићевић, 1976). Анализом годишњих количина падавина 
видимо да највећу разлику између оба проучавана периода имају 
Пирот и Димитровград, док Бела Паланка и Бабушница имају ско-
ро идентичну количину падавина. Пирот у периоду 1991-2020. има 
мање падавина у односу на предходни период (586,2 mm), с друге 
стране Димитровград има повећање средње годишње количине 
падавина у периоду 1991-2020. (664 mm). Од свих анализираних 
станица, Бабушница прима највећу годишњу количину падавина 
за оба проучавана периода (просечно 674 mm у периоду 1961-1990. 
и 677 mm током периода 1991-2020). [слика 1]

Разлике у количинима падавина током година могу бити веома 
велике. Тако је већина аутора забележила да је средњи годишњи 
мимимум падавина био 2000. године у већем делу Србије (Ми-
ловановић, 2010; Stanojević, 2012). У Пиротском округу је то та-
кође случај. Код свих проучаваних станица, 2000-та је година са 
најмањом сумом падавина, али приближна минимална количина 
падавина је забележена и 2011-те године код свих станица осим 
Бабушнице (између 300 и 350 mm, Пирот бележи и испод 300 mm 
годишње).
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Слика 1  Средњогодишња количина падавина за период 1961-1990. и 1991- 
2020. године регистрована на метеоролошким станицама у Пиротском округу 

(по подацима РХМЗ Србије)
Figure 1  Average annual rainfall for the period 1961-1990 and 1991-2020 registered 

at meteorological stations in Pirot district (according to the data of RHMZ of 
Serbia)

Истраживања сезонских падавина у доњем Дунавском сливу 
(Manea, Nikolova, Boroneant, Orzan, 2012) показују да се појава 
максимума у годишњем циклусу падавина помера од маја у запад-
ном делу истраживаног подручја до августа, па чак и септембра у 
источном делу. Разлике у количини падавина током месеца у који-
ма се јављају главни и секундарни максимуми падавина су велике.

Анализа климатских карактеристика на територији Старе пла-
нине за период 1961-2010. године (Ристић Вакањац, Миловановић, 
Вакањац, Чокорило Илић, 2014), показује негативан тренд падави-
на. Додавајући нове податке долазимо до закључка да се код свих 
станица види промена у тренду падавина и да имамо позитиван 
тренд.

Код сезонских количина падавина на графиконима се може ви-
дети да у периоду 1991-2020. све станице осим Бабушнице имају 
повећање падавина током јесењих месеци, а смањење падавина 
током летњих, док пролеће и зима немају значајну промену у ко-
личини падавина (слика 2).

3.3 Екстремно кишни и екстремно сушни месеци 
Анализом броја екстремно кишних и екстремно сушних месеци 

долазимо до следећих закључака: 
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Током пролећа забележенo је смањење екстремно сушних ме-
сеци током периода 1991-2020. код свих анализираних станица у 
поређењу са 1961-1990. Најзначајније смањење има Бела Паланка. 
Током периода 1991-2020, Димитровград има највећи број екстрем-
но сушних месеци током пролећа (слика 3). Када су у питању киш-
ни месеци, такође су упоређена оба периода и једино Бела Паланка 

Слика 2  Просечне количине падавина регистроване у Пиротском округу по 
сезонама за период 1961-1990. и 1991-2020. године (по подацима РХМЗ Србије)
Figure 2  Average amounts of precipitation registered in the Pirot district by season 
for the period 1961-1990 and 1991-2020 years (according to the data of RHMZ of 

Serbia)
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и Пирот бележе смањење броја кишних месеци (слика 4). Са слике 
3, екстремно сушни период је регистрован на м.с. „Бабушница“ 
током јесени (1991-2020. год.) у трајању од 13 месеци. Са слике 4, 
екстремно кишовити период је регистрован на м.с. „Бела Паланка“ 
током јесени (1961-1990. год.) у трајању од 12 месеци.

Током летњих месеци, ектремно сушни месеци су се знатно по-
већали у периоду 1991-2020. Анализом екстремно кишних месеци 
установљено је да већина станица има уједначен број есктремно 
кишних месеци, само Пирот има мањи број ектремно кишних ме-
сеца за оба 30-годишња периода у односу на анализиране податке 
са осталих метеоролошких станица (слика 4).

Током јесени бележимо повећање екстремно сушних месеци 
код свих проучаваних станица у периоду 1991-2020, осим у Белој 
Паланци која има једнак број са предходним периодом 1961-1990. 
Бабушница бележи повећање екстремно сушних месеци. Анали-
зом слике 4, можемо видети да Бела Паланка има смањење броја 
екстремно кишних месеци током пролећа и јесени у периоду 1991-

Слика 3  Број екстремно сушних месеци у току сезоне (1961-2020) 
регистрованих на метеоролошким станицама у Пиротском округу (по 

подацима РХМЗ Србије)
Figure 3  The number of extremely dry months during the season (1961-2020) 

registered at meteorological stations in the Pirot District (according to the data of 
RHMZ of Serbia) 
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2020. Током зиме у периоду 1991-2020. било је више кишовитијих 
месеци него током периода 1961-2020. Екстремно кишни период код 
м.с. „Димитровград“ је регистрован у трајању од 9 месеци у оба пе-
риода, у свим годишњим добима осим јесени, када током периода 
1991-2020. имамо смањење у односу на други период. Поређењем 
броја екстремних падавина у зимским месецима током 1961-1990. 
и 1991-2020, показано је смањење броја екстремно сушних месеци 
код свих станица, док се повећање екстремно кишних месеци беле-
жи само у Бабушници и Белој Паланци. Димитровград има уједна-
чен број екстремно кишних месеци у оба изучавана периода.

Анализа показује повећање екстремно сушних месеци током 
лета и јесени, а смањење током пролећа и зиме, где се бележи зна-
чајно смањење код свих станица. 

Екстремно кишни месеци су током периода 1991-2020. у паду 
највише током јесени код свих станица осим у Пироту, где се бе-
лежи повећање. Повећање постоји и на м.с. „Бабушница“ (слика 
4). Бабушница и Димитровград током пролећа и лета имају једнак 

Слика 4  Број екстремно влажних месеци у току сезоне (1961-2020) 
регистрованих на метеоролошким станицама у Пиротском округу (по 

подацима РХМЗ Србије)
Figure 4  Number of extremely wet months during the season (1961-2020) 

registered at meteorological stations in Pirot district (according to the data of 
RHMZ of Serbia)
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број екстремно кишних месеци у оба периода, Димитровград то-
ком јесени и зиме бележи смањење, а Бабушница повећање екс-
тремно кишних месеци. 

4. ЗАКЉУЧАК

На основу поменутих анализа падавина уочене су следеће про-
мене: 

– У посматраном периоду 1991-2020. дошло је до прерасподеле 
падавина у односу на предходни тридесетогодишњи период (1961-
1990). Наиме, анализа средње месечних падавина указује да све из-
учаване станице бележе два максимума падавина и два минимума 
током првог периода 1961-1990 године. Током периода 1991-2020. го-
дине, у Бабушници се губи секундарни максимум падавина. Такође 
је забележено да је током периода 1961-1990. секундарни максимум 
падавина у пиротској општини био у новембру, а за нови осматрач-
ки период тај максимум је један месец раније – у октобру, осим код 
станице Бела Паланка, где се губи други максимум падавина. Се-
кундарни минимум падавина код свих станица за период 1961-1990. 
је био у октобру, а у периоду 1991-2020. године је измештен на месец 
новембар. У првом периоду новембар је био други максимум пада-
вина, а у другом периоду је сада секундарни минимум падавина.

– Екстремне количине падавина показују да има повећања ек-
стремно сушних месеци током лета и јесени код свих анализира-
них станица у периоду 1991-2020. године. Број екстремно кишних 
месеци бележи пад током јесени у Белој Паланци, Бабушници и 
Димитровграду, само у Пироту је забележен пораст. 

– Сезонске количине падавина су у порасту током јесењих ме-
сеци у периоду 1991-2020. године и у смањењу током лета у истом 
периоду.
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