
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE 

 
 

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske utvrdio je 9. veljače 2022. pročišćeni tekst 

Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti 

COVID-19. 

Pročišćeni tekst Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja 

širenja bolesti COVID-19 obuhvaća: 

‒ Odluku o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti 

COVID-19 od 22. prosinca 2020. („Narodne novine“, br. 143/20.), koja je stupila na 

snagu 23. prosinca 2020. 

‒ Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 

sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 8. siječnja 2021. („Narodne novine“, br. 

2/21.), koja je stupila na snagu 9. siječnja 2021. 

‒ Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 

sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 29. siječnja 2021. („Narodne novine“, br. 

8/21.), koja je stupila na snagu 30. siječnja 2021. 

‒ Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 

sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 12. veljače 2021. („Narodne novine“, br. 

14/21.), koja je stupila na snagu 13. veljače 2021. 

‒ Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 

sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 26. veljače 2021. („Narodne novine“, br. 

20/21.), koja je stupila na snagu 01. ožujka 2021. 

‒ Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 

sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 12. ožujka 2021. („Narodne novine“, br. 

26/21.), koja je stupila na snagu 13. ožujka 2021. 

‒ Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 

sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 31. ožujka 2021. („Narodne novine“, br. 

32/21.), koja je stupila na snagu 1. travnja 2021. 

‒ Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 

sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 15. travnja 2021. („Narodne novine“, br. 

40/21.), koja je stupila na snagu 16. travnja 2021. 

‒ Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 

sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 30. travnja 2021. („Narodne novine“, br. 

46/21.), koja je stupila na snagu 1. svibnja 2021. 

‒ Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 

sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 14. svibnja 2021. („Narodne novine“, br. 

52/21.), koja je stupila na snagu 15. svibnja 2021. 

‒ Odluku o izmjenama Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 

sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 26. svibnja 2021. („Narodne novine“, br. 

58/21.), koja je stupila na snagu 28. svibnja 2021. 



‒ Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 

sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 11. lipnja 2021. („Narodne novine“, br. 

65/21.), koja je stupila na snagu 12. lipnja 2021. 

‒ Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 

sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 30. lipnja 2021. („Narodne novine“, br. 

73/21.), koja je stupila na snagu 1. srpnja 2021. 

‒ Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 

sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 14. srpnja 2021. („Narodne novine“, br. 

80/21.), koja je stupila na snagu 15. srpnja 2021. 

‒ Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 

sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 30. srpnja 2021. („Narodne novine“, br. 

86/21.), koja je stupila na snagu 31. srpnja 2021. 

‒ Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 

sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 13. kolovoza 2021. („Narodne novine“, br. 

90/21.), koja je stupila na snagu 14. kolovoza 2021. 

‒ Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 

sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 30. kolovoza 2021. („Narodne novine“, br. 

95/21.), koja je stupila na snagu 1. rujna 2021. 

‒ Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 

sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 14. rujna 2021. („Narodne novine“, br. 

100/21.), koja je stupila na snagu 16. rujna 2021. 

‒ Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 

sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 29. rujna 2021. („Narodne novine“, br. 

106/21.), koja je stupila na snagu 30. rujna 2021. 

‒ Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 

sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 14. listopada 2021. („Narodne novine“, br. 

112/21.), koja je stupila na snagu 16.listopada 2021. 

‒ Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 

sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 29. listopada 2021. („Narodne novine“, br. 

117/21.), koja je stupila na snagu 30. listopada 2021. 

‒ Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 

sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 12. studenoga 2021. („Narodne novine“, 

br. 121/21.), koja je stupila na snagu 13. studenoga 2021. 

‒ Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 

sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 30. studenoga 2021. („Narodne novine“, 

br. 129/21.), koja je stupila na snagu 1. prosinca 2021. 

‒ Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 

sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 15. prosinca 2021. („Narodne novine“, br. 

138/21.), koja je stupila na snagu 16. prosinca 2021. 

‒ Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 

sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 29. prosinca 2021. („Narodne novine“, br. 

145/21.), koja je stupila na snagu 30. prosinca 2021. 



‒ Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 

sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 31. siječnja 2022. („Narodne novine“, br. 

13/22.), koja je stupila na snagu 1. veljače 2022. 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 810-06/20-01/7 

URBROJ: 511-01-300-22-490 

Zagreb, 9. veljače 2022. 

                                                         NAČELNIK STOŽERA 

                                               POTPREDSJEDNIK VLADE 

I MINISTAR UNUTARNJIH POSLOVA 

                                            dr. sc. Davor Božinović, v.r.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ODLUKA 
  o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi  

sprječavanja širenja bolesti COVID-19 

 

 

I. 

Pružatelji usluga javnog prijevoza putnika obvezni su, radi sprječavanja širenja bolesti 

COVID-19, javni prijevoz organizirati sukladno ovoj Odluci te općim i posebnim 

preporukama i uputama koje Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje na svojim 

mrežnim stranicama. 

 

Točka II. je brisana. 

III. 

Vozači, ostali zaposlenici u prijevoznim sredstvima javnog prijevoza putnika i putnici u 

javnom prijevozu obvezni su za vrijeme boravka u prijevoznom sredstvu koristiti 

medicinske maske ili maske za lice na ispravan način te se pridržavati općih 

protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno 

zdravstvo koje se odnose na vožnju javnim prometom. 

Putniku koji nema medicinsku masku ili masku za lice pružatelj usluga javnog prijevoza 

ne smije dopustiti ulazak u prijevozno sredstvo, odnosno vozač ne smije započeti vožnju 

ukoliko se u prijevoznom sredstvu nalaze putnici bez medicinske maske ili maske za lice. 

 

IV. 

Kontrolu provedbe ove Odluke provodit će inspektori Ministarstva mora, prometa i 

infrastrukture, inspektori Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata i 

policijski službenici. 

V. 

Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 28. veljače 2022. 

 

V. a 

U slučaju bitno izmijenjenih okolnosti ova Odluka može se mijenjati i dopunjavati i prije 

isteka roka do kojeg su određene nužne epidemiološke mjere. 

 

 



ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Završna odredba  

Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja 
bolesti COVID-19 od 22. prosinca 2020. („Narodne novine“, br. 143/20.): 

VI. 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 23. prosinca 2020.  

Završna odredba  

Odluke o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 
sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 8. siječnja 2021. („Narodne novine“, br. 
2/21.): 

II. 

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 9. siječnja 2021. 

Završna odredba  

Odluke o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 

sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 29. siječnja 2021. („Narodne novine“, br. 

8/21.): 

II. 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 30. siječnja 2021. 

 

Završna odredba  

Odluke o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 
sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 12. veljače 2021. („Narodne novine“, br. 
14/21.): 

II. 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 13. veljače 2021. 

 

Završna odredba  

Odluke o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 
sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 26. veljače 2021. („Narodne novine“, br. 
20/21.): 

II. 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 01. ožujka 2021. 

 



Završna odredba  

Odluke o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 
sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 12. ožujka 2021. („Narodne novine“, br. 
26/21.): 

II. 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 13. ožujka 2021. 

 

Završna odredba  

Odluke o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 
sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 31. ožujka 2021. („Narodne novine“, br. 
32/21.): 

II. 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. travnja 2021. 

 

Završna odredba  

Odluke o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 
sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 15. travnja 2021. („Narodne novine“, br. 
40/21.): 

II. 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 16. travnja 2021. 

 

Završna odredba  

Odluke o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 
sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 30. travnja 2021. („Narodne novine“, br. 
46/21.): 

II. 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. svibnja 2021. 

 

Završna odredba  

Odluke o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 
sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 14. svibnja 2021. („Narodne novine“, br. 
52/21.): 

II. 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 15. svibnja 2021. 

 



Završna odredba  

Odluke o izmjenama Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 
sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 26. svibnja 2021. („Narodne novine“, br. 
58/21.): 

III. 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 28. svibnja 2021. 

 

Završna odredba  

Odluke o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 
sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 11. lipnja 2021. („Narodne novine“, br. 
65/21.): 

II. 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 12. lipnja 2021. 

 

Završna odredba  

Odluke o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 
sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 30. lipnja 2021. („Narodne novine“, br. 
73/21.): 

II. 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. srpnja 2021. 

 

Završna odredba  

Odluke o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 
sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 14. srpnja 2021. („Narodne novine“, br. 
80/21.): 

II. 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 15. srpnja 2021. 

 

Završna odredba  

Odluke o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 
sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 30. srpnja 2021. („Narodne novine“, br. 
86/21.): 

II. 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 31. srpnja 2021. 

 



Završna odredba  

Odluke o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 
sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 13. kolovoza 2021. („Narodne novine“, br. 
90/21.): 

II. 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 14. kolovoza 2021. 

 

Završna odredba  

Odluke o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 
sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 30. kolovoza 2021. („Narodne novine“, br. 
95/21.): 

II. 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. rujna 2021. 

 

Završna odredba  

Odluke o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 
sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 14. rujna 2021. („Narodne novine“, br. 
100/21.): 

II. 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 16. rujna 2021. 

 

Završna odredba  

Odluke o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 
sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 29. rujna 2021. („Narodne novine“, br. 
106/21.): 

II. 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 30. rujna 2021. 

 

Završna odredba  

Odluke o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 
sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 14. listopada 2021. („Narodne novine“, br. 
112/21.): 

II. 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 16. listopada 2021. 

 



Završna odredba  

Odluke o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 
sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 29. listopada 2021. („Narodne novine“, br. 
117/21.): 

II. 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 30. listopada 2021. 

 

Završna odredba  

Odluke o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 
sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 12. studenoga 2021. („Narodne novine“, br. 
121/21.): 

II. 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 13. studenoga 2021. 

 

Završna odredba  

Odluke o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 
sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 30. studenoga 2021. („Narodne novine“, br. 
129/21.): 

II. 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. prosinca 2021. 

 

Završna odredba  

Odluke o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 
sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 15. prosinca 2021. („Narodne novine“, br. 
138/21.): 

II. 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 16. prosinca 2021. 

 

Završna odredba  

Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika 
radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19  od 29. prosinca 2021. („Narodne novine“, 
br. 145/21.): 

III. 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 30. prosinca 2021. 

 



Završne odredbe  

Odluke o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi 
sprječavanja širenja bolesti COVID-19  o od 31. siječnja 2022. („Narodne novine“, br. 
13/22.): 

II. 

Ova Odluka zajedno s obrazloženjem objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva 
civilne zaštite na kojoj se objavljuju odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za 
sprečavanje širenja zaraze koronavirusom, na adresi: https://civilna-
zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-zaraze-
koronavirusom/2304. 

III. 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. veljače 2022. 
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