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Ministarstvo zdravstva

 178. dan od pojave SARS-CoV-2 virusa u RH, ukupno 7.074 oboljelih i 168
preminulih do danas.

 Kumulativna stopa incidencije potvrđenih COVID-19 slučajeva je 33.32/100.000
stanovnika.

 22 testna mjesta, obavljeno 142.124 testa, 4.98% testiranih je pozitivno.

 Povećanje broja testiranja uz plaćanje na oko 10% od ukupnog (od toga 1.266
strana državljana ili 0.8%).

 Pojava lokalnih žarišta s naglaskom na pojedine noćne klubove – epidemiološki
sanirano i pod kontrolom.

 Konstruktivni razgovori s ministrima zdravstva Austrije i Slovenije o mjerama tih
država prema Hrvatskoj.

 Zdravstveni sustav je stabilan i dovoljnih kapaciteta.



Ministarstvo unutarnjih poslova

 Od 2. sjednice Vlade 30. srpnja 2020., Stožer civilne zaštite donio je sljedeće
odluke:

 Dvije odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike
Hrvatske za treće zemlje primjenjuju se do 30. kolovoza 2020.

 Izmjenu odluke o uvođenju nužne epidemiološke mjere ograničavanja održavanja
svadbenih svečanosti samo u krugu najuže obitelji za Vukovarsko-srijemsku
županiju, s primjenom do 19. kolovoza 2020.

 Odluku o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz
kategorije „barovi“, s limitiranim radnim vremenom, najduže do 24 sata, koja se
primjenjuje od 14. do 24. kolovoza.



Ministarstvo turizma i sporta

 Trenutno u Hrvatskoj boravi oko 700.000 turista
 dnevni prosjek tijekom srpnja i kolovoza - 675.000 turista)

 U lipnju, srpnju i dosadašnjem dijelu kolovoza ostvareno je:
 5.4 milijuna dolazaka – 49% od prošle godine 

 38 milijuna noćenja – 57% od prošle godine

 Najuspješniji dan u sezoni: 6. kolovoza (850.000 turista)

 Najposjećenije destinacije su Rovinj, Medulin, Poreč, Crikvenica, Umag i Vir



Ministarstvo turizma i sporta

 Turistički promet se od lipnja 
postepeno stabilizira u odnosu 
na prošlogodišnje rezultate

 Lipanj (33% noćenja od 2019.)

 Srpanj (61% noćenja od 2019.)

 Kolovoz (69% noćenja od 2019.)



Ministarstvo znanosti i obrazovanja

 Cilj: 7. rujna 2020. učenici pohađaju nastavu u učionicama uz pridržavanje
epidemioloških mjera.

 U iznimnim slučajevima, u suradnji s CARNET-om on-line nastava za sve učenike koji
zbog epidemioloških razloga neće moći sudjelovati na nastavi u učionicama
(samoizolacija).

 Pristup je da sva djeca idu u školu, a ako postoji opravdani razlog, kao i prije
epidemije, stručne osobe odlučit će može li dijete pohađati nastavu kod kuće.

 Radna skupina aktivno radi na preporukama - razdvajanje odgojno-obrazovnih
skupina, nošenje maski, pitanje javnog prijevoza, produženog boravka,
prehrane…

 Higijena i dezinfekcija; osiguranje uvjeta u školama - suradnja s osnivačima škola
(gradovi i županije)



Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i 
socijalne politike

 stanje na dan 19. kolovoza 2020. – zaraženi korisnici

 stanje na dan 19. kolovoza 2020. – zaraženi zaposlenici



Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

 Osnovana radna skupina (MVEP, MUP, MiZ, MTiS, Stožer civilne zaštite i HTZ)
za praćenje situacije s COVID-19 u Hrvatskoj i susjednim zemljama i članicama
EU u svrhu prikupljanja i razmjene informacija sa zemljama primateljicama.

 Redovito informiranje nadležnih institucija stranih zemalja putem diplomatske
mreže Hrvatske o poduzetim mjerama za sprječavanje širenja zaraze te zaštite
stranih državljana koji borave u Hrvatskoj.

 Redovito informiranje diplomatskog zbora u Hrvatskoj o poduzetim mjerama za
sprječavanje širenja zaraze te zaštitu stranih državljana koji borave u Hrvatskoj.

 Svakodnevni izravni kontakti ministra i državne tajnice s najvišim dužnosnicima
stranih zemalja s ciljem pojašnjavanja aktualne situacije i dogovora oko
koordinacije aktivnosti.



Ministarstvo financija 
Fiskalizacija - izvještaj po djelatnostima
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