
OSIGURANJE ISPORUKE ZDRAVSTVENO ISPRAVNE VODE ZA LJUDSKU 

POTROŠNJU NA PODRUČJU BANOVINE NAKON POTRESA 

 

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji (u daljnjem tekstu Stručno povjerenstvo) 

je na sjednici održanoj dana 8. siječnja 2021. g. donijelo preporuke za postupanje javnog isporučitelja 

vodnih usluga Privreda d.o.o. vezano uz isporuku vode za ljudsku potrošnju uslijed posljedica izazvanih 

nizom potresa koji su zadesili Banovinu počevši od 28. prosinca 2020. godine. 

  

Nastavno na nove upite javnih isporučitelja vodnih usluga s područja Banovine, a u skladu s ovlastima 

Stručnog povjerenstva na temelju članka 12. stavak 1. i stavak 2. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju 

(˝Narodne novine˝, broj 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) na sjednici održanoj 12. siječnja 2021. 

godine Povjerenstvo je donijelo opće smjernice za postupanje i rad na potresom pogođenom području 

uključujući i uslužno područje kojim upravlja Privreda d.o.o. 

 

Uzimajući u obzir stanje na terenu, provedene kontrole i dosadašnje rezultate analiza vode Stručno 

povjerenstvo je na sjednici održanoj dana 4. veljače 2021. godine izmijenilo smjernice donesene na 

sjednici održanoj 12. siječnja 2021. u pogledu učestalosti i obima potrebnih analiza kako slijedi:  

 

- javni isporučitelji koji u zadnjih mjesec dana imaju odstupanja od propisanih parametara 

zdravstvene ispravnosti trebaju analizirati ostatke dezinfekcijskog sredstva i mutnoću na ulazu 

vode u vodoopskrbni sustav, a isto je potrebno provoditi, prikladnom dinamikom ovisno o stanju 

na terenu, i na karakterističnim točkama na vodoopskrbnoj mreži i to u objektima od 

javnozdravstvenog interesa, a poglavito na krajnjim točkama na mreži, uz vođenje zapisa o 

istom; 

- napraviti A analizu najmanje jedan put u 10 dana na ulazu vode u vodoopskrbni sustav i na 

krajnjim točkama na mreži (odnosi se na isporučitelje koji u zadnjih mjesec dana imaju 

odstupanja od parametara sukladnosti)  

- javni isporučitelji koji u zadnjih mjesec dana u kontinuitetu imaju rezultate analiza sukladne 

važećim zakonskim propisima daljnje analize trebaju raditi prema planu samokontrole sukladno 

odredbama Pravilnika o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju 

ispunjavati vodoopskrbni objekti (˝Narodne novine˝, broj 44/14) pri čemu se obim i učestalost 

mogu prilagoditi procjenom rizika. Analize u svakom slučaju trebaju uključivati mikrobiološke 

pokazatelje, mutnoću i rezidue dezinficijensa. 

 

Nastavno na naputak koje je Stručno povjerenstvo dalo vezano uz učestaliji monitoring crpilišta i 

praćenje možebitnih utjecaja potresa na kvalitetu vode obavještavaju se javni isporučitelji da Hrvatske 

vode provode monitoring površinskih i podzemnih voda na predmetnom području pri čemu su 

obuhvaćene i neke od lokacija na kojima se voda zahvaća za potrebe javne vodoopskrbe. Kroz taj vid 

monitoringa može se steći uvid u promjene u kvaliteti vode bez da se javne isporučitelje dodatno 

financijski opterećuje provedbom učestalijeg monitoringa crpilišta stoga se upućuju javni isporučitelji 

da od Hrvatskih voda zatraže pristup informacijama i podatcima koji se prate na mjernim postajama 

relevantnima za pojedina crpilišta, ne dovodeći u pitanje obaveznu analizu crpilišta jedan puta godišnje 

kako je propisano Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju. 

 

 

 
Stručno povjerenstvo  

 

U Zagrebu, 4. veljače 2021. 

 


