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Temeljem čl. 81. st. 2. Zakona o vodama ("Narodne 
novine", broj 153/09 i 130/11), i temeljem članaka 
65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene 
novine Istarske županije" br. 10/09), Župan Istarske 
županije dana 23. srpnja 2012. donosi  
 

ODLUKU 
o ograničenju korištenja voda za potrebe javne 
vodoopskrbe na vodoopskrbnom području u 

Istarskoj županiji 

 
 

Članak 1.  
 
 Ovom Odlukom uređuju se način uvođenja i 
provedba mjera štednje, te redukcije, odnosno 
ograničenja u korištenju voda za potrebe javne 
vodoopskrbe na vodoopskrbnom području u 
Istarskoj županiji ovisno o specifičnim potrebama i 
hidrološkim uvjetima na dijelovima ili čitavom 
vodoopskrbnom području na kojem djelatnost javne 
vodoopskrbe obavljaju javni isporučitelji vodne 
usluge javne vodoopskrbe Istarski vodovod d.o.o. 
Buzet, Vodovod Pula d.o.o. Pula i Vodovod Labin 
d.o.o., Labin (u daljnjem tekstu: isporučitelji vodnih 
usluga) s ciljem da se osiguraju dovoljne količine 
voda iz javnog vodoopskrbnog sustava za 
prvenstvenu namjenu opskrbe stanovništva vodom 
za piće i sanitarne potrebe, te za potrebe 
protupožarne zaštite i obrane.  
 Prvenstvo u korištenju voda iz izvorišta i 
drugih ležišta za namjene iz prethodnog stavka ove 
Odluke ima vodoopskrbno područje na kojem se 
nalazi izvorište, odnosno druga ležišta vode.  
 

Članak 2. 
 
 Ova Odluka primjenjuje se u slučaju kada 
nastupi privremena nestašica vode u tolikom obimu 
da nije moguće zadovoljiti potrebe svih korisnika na 
određeno priključenih na vodoopskrbni sustav, ako 
su zalihe tijela podzemnih ili površinskih voda iz 
kojih se zahvaća voda za potrebe javne 
vodoopskrbe u tolikoj mjeri smanjene da nema 
mogućnosti za njihovo daljnje zahvaćanje ili da 
postoji opasnost od njihovog potpunog iscrpljivanja, 
ili se zbog postojećeg zahvaćanja vode ili drugog 
načina korištenja pogoršalo kemijsko stanje vodnih 
tijela ili bi moglo nastupiti njegovo pogoršanje ili ako 
je zbog smanjenja razine tijela podzemne vode 

došlo do ugrožavanja vodnog i šumskog 
ekosustava.  
  

Članak 3.  
 

 Na temelju analiza i procjena stanja 
raspoloživih količina vode na izvorištima i stanja u 
javnoj vodoopskrbi u okolnostima iz čl. 2. ove 
Odluke određuju se slijedeće mjere:  

 
1. Redukcija vode I. stupnja kada je 

potrebno uštedjeti do 10% ukupno 
raspoloživih količina vode namijenjenih 
javnoj vodoopskrbi;   

2. Redukcija vode II. stupnja kada je 
potrebno uštedjeti od 10 do 30% ukupno 
raspoloživih količina vode namijenjenih 
javnoj vodoopskrbi; 

3. Redukciju vode III. stupnja kada je 
potrebno uštedjeti od 30 do 50% ukupno 
raspoloživih količina vode namijenjenih 
javnoj vodoopskrbi; 

4. Potpuni prekid distribucije vode uvodi se 
u slučaju elementarne nepogode i kada su 
raspoložive količine voda na izvorištima 
manje od 50% potrebnih količina ili kada 
voda u vodoopskrbnom sustavu ne 
zadovoljava pokazatelje ispravnosti vode za 
piće. 
 
Pojedinu Mjeru redukcije iz prethodnog 
stavka ove Odluke uvodi Župan Istarske 
županije posebnim Zaključkom kojim će 
propisati i provedbu.  

 
Članak 4. 

 
 Mjere redukcije vode provode se na sljedeći 
način: 
  
1. Redukcija vode I. stupnja  
 
 Pravo korištenja vode iz javnog 
vodoopskrbnog sustava imaju sve pravne i fizičke 
osobe po uvjetima iz ugovora sklopljenog sa 
vodoopskrbnim poduzećem, uz mjere zabrane 
korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava 
za: 
- zalijevanje javnih zelenih površina, nogometnih 

igrališta, golf terena i drugih sportskih terena,  
- pranje osobnih automobila, teretnih vozila i 

vozila javnog prijevoza,  
- pranje poslovnih građevina, instalacija te 

sredstava za rad i skladištenje, 
- pranje javnih prometnih i drugih površina te 

privatnih površina (dvorišta, okućnice i sl. ) i  
- navodnjavanje poljoprivrednih površina, osim 

staklenika, plastenika i hidropona.  
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2. Redukcija vode II. stupnja  
 
 Pravo na korištenje vode iz javnog 
vodoopskrbnog sustava za piće i sanitarne potrebe 
imaju fizičke i pravne osobe  s time da ostaju na 
snazi sve mjere redukcije I. stupnja, uz uvođenje 
dodatnih mjera zabrane korištenja vode za punjenje 
i pranje bazena i sličnih građevina za wellness i 
rekreaciju, te pranje staja osim izmuzišta, 
 
 Pojedina područja i gospodarski subjekti 
mogu se sukcesivno isključiti do 6 sati na dan iz 
vodoopskrbnog sustava osim:  
 
a)  pravne osobe, odnosno gospodarski subjekti koji 
u proizvodno-tehnološkom procesu moraju koristiti 
pitku vodu iz vodoopskrbnog sustava, 
 b)  pravne osobe, odnosno gospodarski subjekti od 
posebnog interesa za obranu i zaštitu zemlje,  
c) stočnih farmi, azila za napuštene životinje, 
uzgajališta riba i dr. objekti za uzgoj stoke,  
 
 Pravo na opskrbu vodom mora se osigurati 
i za potrebe protupožarne zaštite i obrane.  
  
3. Redukcija vode III. stupnja  
 
  Pravo na opskrbu pitkom vodom za piće i 
za sanitarne potrebe imaju fizičke i pravne osobe u 
količini od minimalno 50l /dan vode s time da se 
pojedini potrošači ili pojedini dijelovi sustava mogu 
isključivati preko 6 sati na dan iz vodoopskrbnog 
sustava te ostaju na snazi sve mjere redukcije I. i II. 
stupnja  uz uvođenje dodatnih  mjera isključenja  iz 
sustava opskrbe pitkom vodom staklenika, 
plastenika i hidropona kao i gospodarskih subjekata 
iz točke 2 podtočka a) II. stupnja redukcije. 
 
 Pojedina područja i gospodarski subjekti 
mogu se sukcesivno isključiti preko 6 sati na dan iz 
vodoopskrbnog sustava osim:  
 
a)  pravne osobe, odnosno gospodarski subjekti 
ukoliko u svom proizvodno-tehnološkom procesu 
moraju koristiti pitku voda iz vodoopskrbnog 
sustava a od posebnog su interesa za obranu i 
zaštitu zemlje i 
b) stočne farme, azili za napuštene životinje, 
uzgajališta riba i dr. objekti za uzgoj stoke,  
 
 Pravo na opskrbu vodom mora se osigurati 
i  za potrebe protupožarne zaštite i obrane.  
 
4. Potpuni prekid distribucije vode  
 
 U slučaju izvanrednih mjera potpunog 
prekida distribucije vode uslijed elementarne 
nepogode ili drugih izvanrednih okolnosti opskrbom 
pitkom vodom za stanovništvo i pravne osobe 
rukovodi Stožer zaštite i spašavanja Istarske 
županije.  

 
 Javni isporučitelji vodnih usluga javne 
vodoopskrbe, komunalna poduzeća i drugi subjekti 
čiji je osnivač Republika Hrvatska, Istarska županija 
i jedinice lokalne samouprave u obvezi su osigurati 
opskrbu pitkom vodom za bolnice i zdravstvene 
ustanove, domove zdravlja, domove umirovljenika i 
domove socijalne skrbi u Istarskoj županiji, 
obrazovne i znanstvene institucije, stanovništvo i 
osobe koje privremeno borave na području Istarske 
županije u količini vode izraženoj u l/st/dan prema 
međunarodnim standardima (SPHERE  2000), 
stočarske farme s preko 3 uvjetna grla stoke u 
količini od 100l/dan po uvjetnom grlu , te opskrbu 
sanitarnom vodom za aerodrome, luke, autobusne i 
željezničke kolodvore, kao i druge punktove po 
odluci Stožera zaštite i spašavanja Istarske 
županije.  
 
 Javni isporučitelji vodnih usluga dužni su o 
mjerama redukcije informirati građane posebnim 
priopćenjem putem lokalnih medija najmanje 
jednom dnevno. 
 

Članak 5. 
 

  Isporučitelj vodne usluge dužan je skrbiti: o 
zdravstvenoj ispravnosti vode za piće sukladno 
propisima o hrani, o tehničkoj ispravnosti vodnih 
građevina za javnu vodoopskrbu te u tom cilju 
provoditi sustavne i stalne preglede i poduzimati 
mjere.  
 
 U slučaju da kakvoća vode na cijelom 
vodoopskrbnom području ili pojedinim dijelovima 
istoga ne odgovara odredbama Pravilnika o 
zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Narodne 
novine“ br.47/08) isporučitelj vodne usluge dužan je 
odmah, bez odlaganja o tome izvijestiti Ministarstvo 
zdravlja Republike Hrvatske i Ministarstvo 
poljoprivrede Republike Hrvatske.  
  
 Isporučitelj vodne usluge dužan je u cijelosti 
ili djelomično isključiti pojedina izvorišta iz sustava 
javne vodoopskrbe ili obustaviti isporuku vode 
ukoliko se analizom vode za piće utvrdi da 
pokazatelji ne odgovaraju pokazateljima 
zdravstvene ispravnosti vode za piće. Odstupanje 
od parametara može odobriti isključivo Ministarstvo 
zdravlja Republike Hrvatske.  
 
 Ukoliko se uslijed poremećaja ne mogu 
uspostaviti parametri zdravstvene ispravnosti vode 
za piće u vodoopskrbnom sustavu za distribuciju, 
Župan Istarske županije objaviti će posebnim 
zaključkom da voda iz vodoopskrbnog sustava nije 
za piće već samo za sanitarne potrebe. 
 
 Javni isporučitelji vodnih usluga će putem 
priopćenja najmanje jednom dnevno na više 
svjetskih jezika i u više medija istaknuti upozorenje 



Broj 8/2012. SLUŽBENE NOVINE ISTARSKE ŽUPANIJE  Stranica 383 
 
 
o potrebi pridržavanja mjera vezano za korištenje 
vode iz javnog vodoopskrbnog sustava ukoliko 
pokazatelji ne udovoljavaju parametrima vode za 
piće.  

Članak 6. 
 

 Javni isporučitelji vodnih usluga javne 
vodoopskrbe nisu u obvezi osigurati vodu za pravne 
i fizičke osobe koji račune za vodu ne podmiruju u 
zakonskom roku, osim bolnica, domova zdravlja, 
domova umirovljenika i domova socijalne skrbi, 
obrazovnih i znanstvenih institucija i farmi većih od 
3 uvjetna grla stoke, te za potrebe protupožarne 
zaštite i obrane. 
 
 

Članak 7. 
 

 Potrošači su dužni maksimalno štedjeti i 
racionalno  trošiti vodu za osobne potrebe kao i za 
potrebe obavljanja djelatnosti u skladu s utvrđenim 
prioritetima, poštivati upute, preporuku i zabrane 
koje utvrde nadležna državna tijela i javni 
isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe, 
povećati kontrolu interne vodovodne mreže, te 
obavještavati javnog isporučitelja vodnih usluga 
javne vodoopskrbe ukoliko primijete bilo kakvo 
nedopušteno korištenje vode, istjecanje vode i sl.  
 
 Potrošači koji ne poštuju propisane mjere 
redukcije, te vodu koriste protivno čl. 3. ove Odluke, 
Državni vodopravni inspektor dužan je zabraniti 
isporuku vode tom poslovnom subjektu ili 
djelomično ograničiti korištenje voda na pojedinom 
mjernom uređaju, sukladno čl. 227., stavku 2., točka 
4. Zakona o vodama, sve do opoziva mjera 
redukcije. 
 

Članak 8. 
 
 Za provedbu  čl. 3. 4. i 5. ove Odluke 
zaduženi su javni isporučitelji vodnih usluga  na 
području Istarske županije. 
 Isporučitelji vodnih usluga na području 
Istarske županije su tijekom provedbe odredbi ove 
Odluke ovlašteni  primjenjivati i interne akcijske, 
odnosno operativne planove za provedbu mjera u 
slučaju nestašice vode za piće.  
 Za vrijeme trajanja mjera  iz čl. 3., 4. i 5. 
ove Odluke, isporučitelji vodnih usluga i komunalno 
redarstvo dužni su kontrolirati postupanje fizičkih i 
pravnih osoba te su dužni prekršitelje prijaviti 
Državnoj vodopravnoj inspekciji.  
 

Članak 9. 
 
 Nadzor nad provedbom ove Odluke 
provode vodočuvari i komunalni redari. O uočenim 
protupravnim postupanjima vodočuvari i komunalni 
redari sastavljaju izvješća te odmah obavještavaju 
Državnu vodopravnu inspekciju. 

 
Članak 10. 

 
 Inspekcijski nadzor nad provedbom ove 
odluke provodi Državna vodopravna inspekcija 
sukladno svojim ovlastima.  
 

Članak 11. 
 

 Opoziv mjera javno obznanjuje Župan 
posebnim Zaključkom.  
 

Članak 12. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objaviti će se u "Službenim novinama 
Istarske županije" .  
 
Klasa: 325-01/12-01/05 
Urbroj: 2163/1-01/08-12-5 
Pazin, 23. srpanj 2012.  
 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN 

Ivan Jakovčić, v.r. 
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Temeljem čl. 81. st. 2. Zakona o vodama ("Narodne 
novine", broj 153/09 i 130/11), članaka 65. i 85. 
Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske 
županije" br. 10/09),i čl. 3. stavka 2. Odluke o 
ograničenju korištenja voda za potrebe javne 
vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Istarske 
županije Klasa: 325-01/12-01/05, Urbroj: 2163/1-
01/08-12-5 od 23. srpnja 2012.,Župan Istarske 
županije dana 23. srpnja 2012. godine donosi  

 

ZAKLJUČAK 
o uvođenju mjere redukcije korištenja voda I. 
stupnja za vodoopskrbno područje Istarske 

županije 

 
1. Zbog izuzetno nepovoljnih hidroloških 

prilika i nepovoljne izdašnosti izvorišta voda 
koja su u sustavu vodoopskrbe Istarske 
županije te u cilju održivosti i stabilnosti 
vodoopskrbnog sustava uvodi se mjera 

 
REDUKCIJE VODE I. STUPNJA. 

2. Pravo korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog 
sustava imaju sve pravne i fizičke osobe po 
uvjetima iz ugovora sklopljenog sa vodoopskrbnim 
poduzećem, uz mjere zabrane korištenja vode iz 
javnog vodoopskrbnog sustava s time da se  
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z a b r a n j u j e: 
- zalijevanje javnih zelenih površina, nogometnih 

igrališta, golf terena i drugih sportskih terena,  
- pranje osobnih automobila, teretnih vozila i 

vozila javnog prijevoza,  
- pranje poslovnih građevina, instalacija te 

sredstava za rad i skladištenje, 
- pranje javnih prometnih i drugih površina te 

privatnih površina (dvorišta, okućnica i sl. ) i  
- navodnjavanje poljoprivrednih površina, osim 

staklenika, plastenika i hidropona.  
 

3. Pozivaju se nadležna tijela jedinica lokalne 
samouprave s područja Istarske županije da : 
a) sukladno čl. 86., a u svezi s čl.  88. Zakona o 
vodama ("Narodne novine", broj 153/09 i 130/11) 
propišu uvjete korištenja izvorišta koja nisu u 
funkciji javne vodoopskrbe i  
b) u roku od tri dana od dana proglašenja dostave 
popis pravnih osoba, odnosno gospodarskih 
subjekta koji u svom proizvodno-tehnološkom 
procesu moraju koristiti vodu iz vodoopskrbnog 
sustava.  
4. U cilju provedbe ovog Zaključka i Odluke o 
ograničenju korištenja voda za potrebe javne 
vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Istarske 
županije   

n a l a ž e  s e: 
 a) javnim vodoopskrbnim poduzećima u 
Istarskoj županiji uvođenje mjere redukcije vode I. 
stupnja za sve potrošače u Istarskoj županiji,  
 b) vodočuvarima i komunalnim redarima 
neposredan nadzor nad uočenim protupravnim 
postupanjem potrošača i izvješćivanje Državne 
vodopravne inspekcije.  
 c) Državnoj vodopravnoj inspekciji 
inspekcijski nadzor, te za potrošače koji ne poštuju 
pripisane mjere redukcije I. stupnja, uvesti 
djelomično ili potpuno isključenje iz vodoopskrbnog 
sustava sve dok su na snazi propisane mjere 
redukcije.  
 
5. Ovaj Zaključak Župan će opozvati čim se 
hidrološke prilike u Istarskoj županiji stabiliziraju.  
 
6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja 
i objavit će se u "Službenim novinama Istarske 
županije".  
 
Klasa: 325-01/12-01/05 
Urbroj: 2163/1-01/08-12-6 
Pazin, 23. srpnja 2012.  
 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN 

Ivan Jakovčić, v.r. 
 


