
  
   

 

Zagreb, 12. studenoga 2021.  
Ur. broj: 556/21. 

 
 
 

 

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 

K A B I N E T   M I N I S T R A 

n/r ministra g. Davora Božinovića  

 

 

PREDMET:  Uputa Ministarstva unutarnjih poslova o provedbi novih epidemioloških mjera 

- traži se;  

 

 

Poštovani,  
 

dana 5. studenoga 2021. godine održan je sastanak na temu novih mjera s ciljem sprječavanja 
širenja zaraze COVID-19 virusom. Na navedenom sastanku izvijestili ste nas o promjenama koje donose 
nove mjere te smo dobili informaciju kako će nam službena uputa Ministarstva unutarnjih poslova biti 
dostavljena do ponedjeljka, 8. studenoga 2021. godine. 

 
Svjesni smo da navedena uputa ne ovisi samo o Ministarstvu unutarnjih poslova, već i o naputku 

Ministarstva pravosuđa i uprave, međutim, s obzirom da je već petak, a provedba novih mjera u smislu 
uvođenja obveza posjedovanje EU digitalne COVID potvrde kao preduvjeta za obavljanje poslova i 
djelatnosti u državnim i javnim službama stupa na snagu 15. studenoga, smatramo kako je krajnji 
trenutak za donošenje službene upute u kojoj bi detaljno bio definiran način provođenja navedenih 
mjera. 
 

Daljnje odgađanje doista stvara problem u sustavu jer se još uvijek ne zna kako će se točno 
provoditi mjere, a s druge strane raspolažemo informacijom kako u pojedinim policijskim upravama 
pojedini rukovoditelji samoinicijativno počinju uvoditi provedbu mjera na vlastiti način i tumačenje (što 
nije njihov posao), bez konkretnih uputa, čime dolazi do neujednačenosti i pomutnje na terenu. 
Također (a što je posebno uznemiravajuće), zaprimili smo informaciju da u nekim policijskim upravama 
pojedini rukovoditelji nižih razina prijete zaposlenicima otkazom, ukoliko neće imati COVID potvrde.  

 
Slijedom navedenog, ovim putem tražimo da nam se žurno dostavi navedena uputa, a kako 

bismo se na istu mogli očitovati te eventualno predložiti promjene za poboljšanje iste. 
 

S poštovanjem, 
 

 

 

 

O tome obavijest: 

- dr. sc. Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave  

- g. Hrvoje Đuran, tajnik Kabineta ministra unutarnjih poslova 

Predsjednik SPH 

Dubravko Jagić 


