
Велико невреме погодило Србију - у Ужицу, Смедеревској Паланци и Прибоју  јак град, пљускови у Војводини; Једна жртва непогоде у Пожаревцу
среда, 13 јун 2018 19:50

Невреме праћено јаким пљуском погодило је данас поједине делове Војводине, док су у
ужичком крају севале муње и падао је град величине лешника.

  

  

Снажна олуја праћена грмљавином и градом величине лешника који је падао десет
минута, погодила је Ужице, али и шири регион око овог града.
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  За само неколико минута летња киша се претворила у олују која је донела грашке градаод чијег добовања по прозорима су се једва чули удари громова. Делови Ужицабуквално су прекривени ледом, а стрмим улицама у центру града теку потоци воде.Поједини кровови се беле као у сред зиме.    13.06.2018. Užice pic.twitter.com/j3vWRojGcJ  June 13, 2018      Још увек је рано да би се знало да ли је град причинио штету у самом граду, али јеизвесно да су пољопривредни усеви у околини уништени.  
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https://t.co/j3vWRojGcJ
https://twitter.com/LivWavering/status/1006873763508555776?ref_src=twsrc%5Etfw
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  Невреме је нанело штету на пољопривредним усевима у насељима која су близу града,страдали су и малињаци, а колика је тачно штета знаће се током наредних дана.  Огромну количину воде која је пала у кратком року и улице су поплављене.  
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Јаки пљускови у Војводини  Јак пљусак пао је у Бачкој, у Бечеју и околини, док је кише, муња и грмљавине било и уНовом Саду и околини. У Бечеју је за кратко време пала велика количина кише, а како севиди на снимцима које су објавили грађани била је права провала облака.  Како преносе грађани на друштвеним мрежама, киша је падала и у Надаљу, у близиниБачког Градишта, али у околини Оџака.  Олујног невремена било је у Банату, у околини Зрењанина и Кикинде.  Иначе, Републички хидрометеоролошки завод издао је упозорење на појаву временскихнепогода за подручје целе Србије које је на снази од данас до четвртка.  Метеоролози су упозорили да је могућа појава локалних временских непогода, те да биза три сата могло пасти и преко 20 литара кише по метру квадратном. Могућа је појаваолујног ветра и града.  Проглашена ванредна ситуација на делу територије општине Аранђеловац  – Проглашена ванредна ситуација на делу територије општине Аранђеловац – меснимзаједницама Врбица, Бања, Брезовац, Горња Трешњевица и Копљари. Штета је насталана пољопривредним земљишту и на око 20 објеката, јавља дописник РТС-а.    У Аранђеловцу и околини дувао је олујни ветар праћен градом, јавио је дописник РТС-а.  Олујно невреме праћено кишом, градом и јаким ветром око 15.30 захватило јеАранђеловац. Излила се река Кубршница и поплавила саобраћајнице, домаћинства,привредне објекте у том граду.  Смедеревска Паланка побелела  Снажно невреме са градом, праћено јаким ветром погодило је данас и СмедервскуПаланку која је за само неколико минута побелела од леда.  

  На друштвеним мрежама појавили су се видео-снимци и фотографије на којима се видиолујни ветар који носи све пред собом и град који је уништио усеве у околини града.    Nevreme u Smed.Palanci oko 15 i 30h. pic.twitter.com/XmSHCfUH3p  June 13, 2018    Још увек је рано да би се знало колику је штету причинио град у самом месту, али јеизвесно да су пољопривредни усеви у околини уништени.  Смедеравска паланка је само једно од многобројних места у Србији које је данаспогодило снажно невреме, праћено олујним ветром  Велико невреме паралисало Прибој  Прибој -- Општину Прибој данас по подне захватило је велико невреме, град је падао унеколико наврата.  Обилне кише у самом граду проузроковале су зачепљење кишне канализације, па је градна неких 15 минута био потпуно паралисан.  Када је реч о прибојским сеоским пределима, на западној страни општине Прибој одаклеје невреме и стигло, потпуно је уништен род малине, јавља репортер Тањуг са лицаместа.  У селу Мажићи потпуно је уништен род малине, према речима пољопривреника и ономешто су екипе успеле да сниме, око 80 процената малине је уништено, а сво друго воће иповрће претрпело је озбиљну штету.  Током сутрашњег дана, комисије за процену штета општинске управе Прибој, обићи ће таподручија и проценити штету.  На неколико путних праваца око села Мажићи ка општини Пријепоље, пут је оштећен одбујица са споредних путева јер су нанеле земљу, воду, а било је и одрона.  Град се задржао више од два сата накок што је пао, па се у селу Мажићи и под сунцем,које је касније синуло, белело на појединим местима.  Пожаревац: Олуја однела прву жртву, непозната особа утопила се у подрумузграде  Снажно невреме захватило је данас делове Западне Србије и Војводине, а олуја која јепротутњала Србијом однела је и прву жртву.  

  Како наводи пожаревачки Попортал онлине, непозната мушка особа удавила се уПожаревцу, у Југ Богдановој улици. Како пожаревачки портал Урбан Цитy незваничносазнаје да се једно лице око 65 година старости утопило у подруму зграде у ЈугБогдановој улици у Пожаревцу.  Према речима станара, власник стана који живи на приземљу паркирао је аутомобил уподземној гаражи. Када је видео да се невреме не смирује лифтом је сишао, али је у томтренутку ниво воде у подруму био око 2 метра. Када се лифт спустио дошло је допрекида електричне енергије, а врата се нису отворила…    Полиција је затворила Југ Богданову улицу у Пожаревцу, а специјалне екипе покушавајуда спусте ниво воде у подруму и уђу унутра…    Како наводи Радио Боом 93, јако невреме праћено обилним пљусковима, градом игрмљавинским непогодама погодило је Пожаревац око 16.20 часова. Град је око сатвремена био потпуно паралисан.  Више улица у граду је поплављено, а вода је ушла у подруме и приземље многихобјеката. Терен Градског стадиона и просторије у приземљу су поплављене, а утакмицаје која је требало да буде одиграна данас је отказана.  (Агенције)  
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https://t.co/XmSHCfUH3p
https://twitter.com/MrBoza/status/1006900575605145601?ref_src=twsrc%5Etfw

