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Мећава и вејавица у већем делу Србије - на планинама сметови. Ветар у Београду и
Новом Саду рушио дрвеће, код Врбаса однео кров са школе. Отказани возови између
Београда и Новог Сада због олује

  

  

Снег у вишим пределима пада у ужичком крају. Проблема је било преко Таре и Дебелог
брда. Веје преко планине Јелице и у Косјерићу. Путари раде непрекидно да очисте пут
Голијска Река-Одвраћеница. На Рудну и Студеници снег пада већ други дан. Пут ка
Копаонику из правца Брзећа проходан је за саобраћај иако је од ноћас нападало нових
20 центиметара снега. Због олује и временских неприлика отказано је више возова
између Београда и Новог Сада.

  

На Копаонику 104 центиметара снега
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На Копаонику је тренутно мећава, а нападао је снег висине 104 центиметара, речено је
вечерас у локалној метеоролошлој станици на тој планини.

  

Јак ветар углавном северног и северозападног смера дува брзином 18 метара у секунди,
казао је агенцији Бета дежурни метеоролог Милан Дубовац.

  

Додао је и да је видљивост смањена на 100 до 200 метара.

  

21:10

  

Проходан пут до Рудна

  

Пут до Рудна је проходан, али снег стално навејава. Деоница Рудно-Бзовик је повремено
затрпана наносима снега.

  

Екипе краљевачких путара чисте непрекидно, али им посао отежава јака мећава. Село
Рудно је добило струју.

  

20:59

  

Нулта видљивост на деоници Брзеће-Копаоник, обустављен саобраћај

  

На деоници од Усека до Јарма око 19.30 радници зимске службе "Крушевац пута" успели
су да рашчисте двочасовни застој у саобраћају, па су возила из колоне наставила пут
одредишта, јавља дописник РТС-а.
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Због нулте видљивости услед снежне мећаве и олујног ветра који достиже на махове
брзину од 70 километара на сат, на тој деоници је нулта видљивост, па ће саобраћај из
Брзећа до врха Копаоника бити обустављен.

  

20:55

  

Путни правац Нови Пазар-Сјеница затворен за саобраћај

  

Путни правац Нови Пазар - Сјеница затворен је за саобраћај због обилних снежних
падавина. Полиција не дозвољава пролаз ка Сјеници због безбедносних разлога. Екипе
предузећа Нови Пазар пут тренутно рашчишћавају пут.

  

У Сјеници има до 10 центиметара снега. Међутим, проблем је опет Голијски пут, деоница
од Дуге Пољане до Брњице.

  

Обустављен саобраћај и на путу Тутин-Лескова-Карајукића Бунари.

  

20:24

  

Обустављен саобраћај за камионе преко Каоне

  

Због појачаног снега, од 18 часова на снази је обустава саобраћаја за шлепере и
камионе са приколицом преко Каоне, јавља репортер РТС-а.

  

19:59
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На Власинском језеру до метар снега, возило за чишћење исклизнуло с пута

  

Снежна мећава захватила је и подручје Власине. Висина снега је 50 центиметара, али
због јаког ветра на појединим местима има наноса од једног метра.

  

Путари су на терену, једно возило које чисти снег је исклизнуло са пута.

  

Не препоручује се да се без преке потребе креће вечерас ка Власинском језеру.

       Your browser does not support the video tag.   

19:15

  

Путари чисте снег са Златиборског пута

       Your browser does not support the video tag.   

19:08

  

Коловози влажни и са нешто снега, непроходан путни правац
Аљиновићи-Сјеница-Нови Пазар

  

Већина путних праваца у Србији је проходна. Непроходан је пут
Аљиновићи-Сјеница-Нови Пазар, као и неки путеви трећег приоритета одржавања,
саопштило је ЈП Путеви Србије.

  

На коловозима има снега висине од пет до 10 центиметара.

  

На ауто-путу Е-80, у зони тунела Банцарево, услед снежних падавина смањено је
ограничење брзине кретања возила, наводи се у саопштењу.
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18:47

  

Саобраћај на путу ка Копаонику у прекиду, колона на деоници од Усека до Јарма

  

Саобраћај на путу ка Копаонику из правца Брзећа је у прекиду од 17.30, јавља дописник
РТС-а.

  

Због мећаве праћене олујним ветром који смањује видљивост и возача који су на планину
пошли возилима без зимске опреме и заглавили се, на деоници од Усека до Јарма
настао је застој и формирана је колона.

  

На лицу места је и полиција, а радници зимске службе "Крушевац пута" покушавају да
једно по једно возило извлаче како би се саобраћај нормализовао.

  

17:48

  

У Негбини аутобус исклизнуо с пута

  

У Негбини на путу између Златибора и Нове Вароши аутобус прибојске фирме
"Јањушевић" који је саобраћао на линији Златибор-Пријепље исклизнуо је с пута.

  

У аутобусу је било 10 путника који су наставили путовање у сопственој режији.

  

Причињена је мања материјална штета.
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17:41

  

Поново успостављен железнички саобраћај између Београда и Новог Сада

  

Железнички саобраћај на прузи Београд - Нови Сад поново је успостављен у 17.04 сати,
саопштиле су "Инфраструктуре железнице Србије".

  

Пруга између Београда и Новог Сада оспособљена је за несметано одвијање
железничког саобраћаја, укључен је напон у контактној мрежи изнад пруге и очекује се
да ускоро крену први путнички возови на тој релацији, саопштено је из тог предузећа.

  

Саобраћај возова на тој прузи  обустављен је данас у 9.50 сати , због велике олуја и
временских неприлика између Инђије и Новог Сада, који су проузроковали техничке
проблеме у функционисању железнице.

  

Како се наводи, стручне службе "Инфраструктуре железнице Србије" у изузетно лошим
и тешким временским условима, који су у великој мери отежавали рад на терену,
оспособили су ту деоницу пруге Београд - Нови Сад за несметано функционисање
железничког саобраћаја.

  

За оспобољавање те деонице новосадске пруге, била је ангажована дизалица, као и
дрезина, пружна механизација и опрема "Инфраструктуре железнице Србије".

  

17:14

  

Неколико судара у Моравичком округу

  

Снега има на свим путевима у Моравичком округу.
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       Your browser does not support the video tag.   

Клизаво је и има и више судара, јавља репортер РТС-а.

  

Саобраћајна незгода на путу Гуча-Чачак, низ планину Јелицу

  

16:57

  

На Рудну наноси до два метра

  

На Рудну мећава ствара наносе до два метра. Путеви су проходни, али се изнова чисте,
јер снег и ветар не престају.

       Your browser does not support the video tag.   

У селу Рудно нема струје и интернета.

  

У ужичком крају од синоћ у вишим пределима пада снег, а у нижим киша.

  

Снег на Златибору

  

Пало је до 20 центиметара снега. Путеви првог приоритета су чисти, на осталим има до 5
центиметара снега. Проблема је било преко Таре и Дебелог брда.

  

Снег у општини Косјерић

  

Снежна вејавица на Златибору, има снега и на путу па је саобраћај успорен. 
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Преко планине Јелице снег веје. Расквашеног снега има на путу, али је све проходно.

  

Веје преко Јелице

  

На Голији поново веје. Ноћас нападало 30 центиметара новог снега. Путари раде
непрекидно да очисте пут Голијска Река-Одвраћеница који је од ноћас поново
непроходан.

  

Поново веје на Голији

  

Пут ка Копаонику из правца Брзећа проходан је за саобраћај иако је од ноћас нападало
нових 20 центиметара снега.

  

Снежна мећава и олујни ветар, који на махове достиже брзину од 70 километара на сат,
смањује видљивост на превоју Јарам на свега пет метара, па се возачи упозоравају на
изузетан опрез у вожњи и обавезну зимску опрему.

  

Наносе који се повремено стварају радници зимске службе "Крушевац пута" константно
чисте па је пут ка Копаонику проходан у оба правца.

  

На врху планине снежни покривач достигао је метар висине, дува северозападни ветар
пет до осам метара у секунди. У погону је 15 жичара, а због јаког ветра не раде Треска,
Јарам и Гобрља.

  

На висоравни Рудно и у Студеници нападало је и до 60 центиметара снега, али су
путеви Рудно-Студеница и Рудно-Бзовик, захаљујући интервенцији "путара" проходни за
саобраћај.
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Снег на Рудну

  

Из "Путева Краљево" кажу да  имају довољне количине соли и агрегата, и да екипа на
пункту у Рудну константно дежура. 

  

Истовремено, Ибар у Краљеву је у благом опадању и поред кише која у том граду пада
од синоћ. 

  

Водостај Ибра

       Your browser does not support the video tag.   

Снег на Дивчибарама пада од синоћ. Јак ветар распршује снег са дрвећа, што додатно
отежава кретање. Механизација за чишћење је на терену, па су путеви кроз насеље
проходни. 

  

Бурно време нас прати ове суботе. Широм Србије има изолованих пљускова, праћених
олујним ударима ветра и грмљавином.
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  У Војводини је ветар достизао ударе орканске јачине, до 100км/х.  Како је објавио новосадски портал 021, дрвеће је пало на коловоз код Лидла у ИвеАндрића, потом у Љубомира Ненадовића на паркиран аутомобил, а на Сајлову иКамењару су пале бандере на коловоз. Код ТЦ Биг дрво је пало на неколико аутомобилана паркингу.  У Каћу је пала бандера, због чега је један део насеља остао без струје.  Невреме је јутрос погодило и поједине делове Београда. Јак ветар је рушио гране, апљусак кише је пратила и крупа.  Београђани на друштвеним мрежама деле фотографије и снимке дрвећа које јепопадало по коловозу, али и по аутмобилима.  
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  У Куцури код Врбаса ветар је однео лимени кров са основне школе, а у Равном селу јеоборио аутобуско стајалиште.  За сада нема информације о начињеној штети, а ветар се очекује и у наредним сатима.  Јака снежна олуја и лоши временски услови одгодили су за данас најављени почетаксезоне на скијалишту Ивер, на обронцима Таре. Мирослав Цвијовић из Скијалишта Иверрекао је за Танјуг да су за скијаше биле спремне све стазе, да је долазак најавилотридесетак скијаша, али да је почетак сезоне отказан из безбедносних разлога и лошихвременских услова.  Железница Србије: Отказани возови између Београда и Новог Сада због олује  Временске неприлике проузроковале су техничке проблеме у функционисању системаконтактне мреже на деоници између Инђије и Новог Сада, на прузи између БеоградЦентра и Новог Сада, наводе из „Железнице Србије“.  
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  Због тога су данас већ отказана четири воза који су по реду вожње требали дасаобраћају између Београда и Новог Сада, а отказани су и поласци путничких возова наовој релацији који су планирани данас до 14.00 сати, додали су.  
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Мећава и вејавица у већем делу Србије - на планинама сметови. Ветар у Београду и Новом Саду рушио дрвеће, код Врбаса однео кров са школе. „Железница Србије“: Због олује отказани возови између Београда и Новог Сада
субота, 04 фебруар 2023 20:00
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  Удари северног и северозападног ветра достижу у Војводини чак 29м/с, колико је изванично измерено у Новом Саду, преноси сајт ВојводинаМетео. У Зрењанину сузабележили удар од 21.6м/с.  Републички хидрометеорлошки завод објавио је да је на подручју целе Србије на сназинаранџасти метеоаларм за ветар олујне јачине.  (Н1)  
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