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За пљусковите, конвективне падавине најаве и упозорења се издају 0-2 сата унапред, путем електронске поште и смс поруке.   

Упозорењe (степен опасности) на количину падавина се издаје у складу са критеријумима из Правилника о начину израде, издавања и достављања ванредних 

метеоролошких и хидролошких информација и упозорња (Сл.Гласник РС бр. 96/13). 

 

Одсек за краткорочну и средњерочну прогнозу времена, ране најаве и упозорења 
Телефон 011/2542-184,  Факс: 011/2542-183, е-mail: prognoza@hidmet.gov.rs 

 

Прогноза времена за слив Колубаре  

 

Датум издавања: 05.03.2015.            Период важења од  05.03.2015. до 09.03.2015. 
 

Датум/ 

Дан 
                                         Текст прогнозе Количина падавина Степен опасности 

05.03.2015. 

Четвртак 

Облачно са кишом и осетно хладније. Локално се очекују обилне 

падавине. Уз пад температуре киша ће у току дана прећи у суснежицу и 

снег. Ветар умерен, североисточни. Температура  током дана у паду, до 

0°С. 

30 – 60 mm, 

локално и више 

Веома опасна 

појава 

06.03.2015. 

Петак 

Облачно и хладно, повремено са суснежицом и снегом. Формирање 

снежног покривача. Ветар умерен, североисточни. Температура без 

значајнијег колебања, између 0 и 2°С. 

15 – 20 mm Опасна појава 

07.03.2015. 

Субота 

Облачно и хладно, повремено са суснежицом и снегом уз тенденцију 

слабљења падавина. Ветар слаб и умерен, северозападни. Најнижа 

температура око -1°С, највиша око 4°С. 

5 – 10 mm Нема опасности 

08.03.2015. 

Недеља 

Променљиво облачно и углавном суво. Ветар слаб, северни и 

североисточни. Најнижа температура око -1°С, највиша око 6°С. 
/ Нема опасности 

09.03.2015. 

Понедељак 

 Претежно сунчано топлије. Ветар слаб, југоисточни Најнижа 

температура 0, највиша 8°С. 
/ Нема опасности 

 

Легенда – степен опасности  
Нема опасних појава - Не 

захтева се посебна 
приправност. 

Потенцијално опасна појава – Временске појаве које су 

прогнозиране нису неуобичајене, али је потребан опрез ако 
планирате активности које су изложене метеоролошком 

ризику. 

Опасна појава – Прогнозиране су опасне 

временске појаве, а таквог су интезитета да могу 
проузроковати материјалну штету и бити опасне 

по људе и животиње. 

Веома опасна појава – Прогнозиране су нарочито 

опасне временске појаве, а таквог су интезитета да 
могу проузроковати велику материјалну штету и бити 

веома опасне по безбедност људи и животиња. 

mailto:prognoza@hidmet.gov.rs


Одсек за прогнозу вода, ране најаве и упозорења 

Телефон: 011/3050-904, 011/2543-372, 064/838-52-58, Факс: 011/2542-746, E-mail: srhydra@hidmet.gov.rs 
 

 

СЛИВ КОЛУБАРЕ - ХИДРОЛОШКА СИТУАЦИЈА СА ИЗГЛЕДИМА  05.03.2015. године 

            

Река Станица 
Кота Водостај Промена Протицај Прогноза водостаја Р.О. В.О.  

"0" H H Q 06.03. 07.03. 08.03.      

   m.n.J.m cm cm m
3
/s Cm cm cm cm cm  

КОЛУБАРА Ваљево 179.65 96 28 38.2 180 190 140 150 200  

  Словац 121.59 40 2 21.1 250 280 240 350 450  

  Бели Брод 99.32 76 -15 35.2 300 350 320 430 530  

  Дражевац 71.24 307 -96 67.1 500 670 700 640 800  

ЉИГ Боговађа 109.43 200 -37 9.82 450 480 370 300 -  

УБ Уб 120.31 111 3 2.12 220 250 210 300 350  

ТАМНАВА Ћеманов мост 84.03 170 -58 6.78 275 290 250 300 400  

            
Р.О. - Водостај од кога почиње редовна одбрана од поплава 

В.O. - водостај од кога почиње ванредна одбрана од поплава 

 - промена водостаја у односу на претходни дан 

 

ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА ЗА НАРЕДНА 24 ЧАСА 

 

КОЛУБАРА: већи пораст 

ЉИГ: већи пораст  

УБ: већи пораст  

ТАМНАВА: већи пораст 

 

УПОЗОРЕЊЕ 

 

На Колубари, Тамнави, Љигу и Убу водостаји ће се током 05./06. марта кретати између 

упозоравајућих нивоа и граница редовне одбране од поплава. 
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