
 

 

 

 

 

 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 

 
 

HUP-ZG-407/20-I 
U Zagrebu, 30. travnja 2020. 

 
 

Predmet: Ingerencija tijela nadzora i kontrole u uvjetima epidemije 

- Upit HUP-a, dostavlja se 

 

Poštovani, 

obraćamo Vam se u ime članova HUP-a, a nastavno na usvojene mjere relaksacije 

gospodarskih aktivnosti koje će se provoditi u određenim fazama. 

Kako se gospodarski subjekti nastoje pravovremeno prilagoditi novim Odlukama 

stožera i preporukama HZJZ, želimo pojasniti i pitanja vezana uz provedbu nadzora koji 

se trenutno obavlja ili će se obavljati tijekom trajanja epidemije. 

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske i HZJZ donose/propisuju Odluke i preporuke, 

a lokalni stožeri (županijski, gradski…) kontroliraju provedbu pa se u provedbi na terenu 

postavlja pitanje ingerencija lokalnih stožera u pogledu zamjećenih primjedbi, 

upozorenja pa i sankcioniranja. Dodatno se pojavljuje i pozicija Državnog inspektorata 

sa istim pitanjima vezano uz provedbu nazora. 

 

Naime, gospodarski subjekti su u uvjetima izvanrednih okolnosti suočeni sa 

postupanjima nizom nadzornih tijela koji su i prije u normalnim uvjetima poslovanja bili 

neusklađeni. Sada su članovi HUP-a dodatno pod pritiskom jer značajne probleme na 

tržištu stvaraju lokalni stožeri koji svojevoljno tumače preporuke HZJZ tako da isti 

gospodarski subjekt ima razna postupanja ovisno o lokacijama svojih prodajnih mjesta i 

drugih objekata. 

 

Zbog toga molimo jasno definiranje koje tijelo nadgleda provedbu, s kojim ovlastima i 

uporištima, koje tijelo može upozoriti, a tko može eventualno kazniti ili prekršajno 

prijavljivati u slučaju nesukladnosti. 

Uz gore navedeno, ovim putem molimo još jednom Stožer civilne zaštite Republike 

Hrvatske da definira uputu za rad lokalnih stožera kako bi se izbjegle nepotrebne 

nejasnoće na tržištu – naročtio u postupanju kod radnika i kod potrošača koji kod 
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prodaje i kupnje proizvoda ili pružanje usluge najčešće susreću službene osobe 

lokalnog stožera koji dodatno unose nepotrebne konfuzije te stvaraju ponekad i 

nepotrebne gužve u nekim gospodarskim objektima (npr. zahtjevi za mjerenje 

temperature, traženje evidencija, obveze nošenja zaštitne opreme kod kupaca, 

mjerenje metrima površina poslovnih prostora, i sl). 

 

Molimo Vaša jasna pojašnjenja i smjernice po pitanju nadzora i kontrole u 

izvanrednim okolnostima ove epidemije. 

S poštovanjem, 

 
Davor Majetić 
glavni direktor  
 

 


