
Ледена киша/росуља на ширем подручју

Утицај:
Проблеми  у  локалном  саобраћају  (могућа  блокада  путева),  проблеми  у  снабдевању 
електричном енергијом - могуће штете на преносним системима електричне енергије, 
повреде  пешака,  оштећења  стабала  у  шумама,  оштећења  стабала  у  парковима  и 
појединачних  стабала  (ломљење  грана  и  дрвећа  нарочито  у  комбинацији  са  јаким 
ветром).  Неповољан утицај таложења и залеђивања  на системе електричне железнице, 
жичаре, ТВ торњеве и друге антенске стубове.

4. Јак снег, ледена киша и поледице на путевима

4.1. Пре појаве:
Без  преке  потребе  немојте  на  пут.  Ако  већ  морате,  а  путујете  аутомобилом 

обавезно имајте зимску опрему и ланце за точкове. Лопата за снег ће Вам добро доћи. 
Проверите  систем  за  грејање,  увек  имајте  довољно  горива  у  аутомобилу,  понесите 
довољно хране и воду за пиће. Слушајте званична саопштења о стању на путевима, као 
и званична саопштења о стању времена и прогнози времена. Сачекајте да службе за 
одржавање путева очисте путеве или их на други начин обезбеде за проток саобраћаја. 
Пре пута,  особи која Вас очекује,  обавезно јавите време поласка и очекивано време 
доласка до крајњег одредишта. Возите веома опрезно. У случају ледене кише немојте 
ни да помислите на путовање. Помозите старијим и болесним комшијама и рођацима 
који живе сами.

4.2. За време појаве:
Ако Вас је невреме задесило на путу, возите веома опрезно. Обавезно упалите 

светла.  Избегавајте  нагла  кочења.  Путања  кочења  је  и  десет  пута  дужа  него  у 
нормалним  условима.  Ако  је  могуће,  прекините  путовање  до  престанка  појаве, 
нарочито  се  ово  односи  на  појаву ледене  кише.  Добро  је,  осим нормалне  обуће,  у 
колима имати и обућу која се мање клиза.  Тако ће те бити безбеднији у случају да  
морате  изаћи  ван  аутомобила.  По  потреби  употребите  ланце  за  точкове.  Слушајте 
званична саопштења о стању на путевима,  стању времена и прогнози  времена.  Ако 
станете  на  путу  обавезно  обезбедите  да  будете  уочљиви  на  путу.  Потрудите  се  да 
аутомобил  буде  ван  пута.  Ако  није  могуће  да  га  уклоните  са  пута  онда  да  буде  у 
положају да не изазове судар са долазећим аутомобилима. Ако имате мобилни телефон, 
јавите се Аутомото савезу Србије, некој другој шлеп служби како би Вам помогли и 
уклонили са пута. Уколико то није могућа јавите рођаку или пријатељу Вашу позицију 
и тражите помоћ. Чувајте се хипотермије. Погледајте тачку 3.2. 

4.3. После појаве:
Очистите стазе у дворишту или испред зграде, као и тротоаре. Поспите ове стазе 

пепелом, песком или употребите неко друго средство како би проклизавање свели на 
најмању могућу меру. Ходајте веома опрезно и носите обућу прикладну за овакав вид 
времена.  Уколико  радите  напољу,  чешће  се  одмарајте  јер  хладан  ваздух  отежава 
дисање, рад постаје напорнији и може доћи до срчаних сметњи.

Никако не покушавајте да склањате снег са кровова све док је мраз и опасност 
од проклизавања велика. Када отопли опрезно очистите кровове. 
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