
Hrvatsko predsjedanje
Vtiećem Europske unije

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo mora, prometa

i infrastrukture

Na temelju članka 69. Zakona o željeznici ("Narodne novine", broj 32119), ministar mora,
prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

o

uspostavi Stožera za operativnu koordinaciju upravljanja željezničkim prometom u
Republici Hrvatskoj za smanjenje unosa bolesti COVID-19 u populaciju i jačanje

nadzora nad širenjem virusa SARS-CoV-2

I.
Uspostavlja se Stožer za operativnu koordinaciju upravljanja željezničkim prometom u
Republici Hrvatskoj (u daljnje tekstu Stožer) s ciljem provođenja, donošenja i predlaganja
mjera za smanjenje unosa bolesti COVID-19, u populaciju i jačanje nadzora nad širenjem
virusa SARS-Co V-2.

•
-.

II.
Upravitelji infrastrukture, željeznički prijevoznici kao i svi ostali dionici sustava željezničkog
prometnog sustava u Republici Hrvatskoj dužni su, bez odgode, provoditi naloge Stožera.

III.
Operativna komunikacija sa svim uključenima će se provoditi putem redovnih kanala
obavješćivanja Hž Infrastruktura d.o.o.

IV.
Stožer je dužan provoditi donesene mjere Vlade Republike Hrvatske, Stožera civilne zaštite
Republike Hrvatske i Ministarstva nadležnog za promet te predlagati mjere iz područja
željezničkog prijevoza putnika i ro e u skladu sa stanjem u Republici Hrvatskoj i
preporukama Europske komisije.

V.
I

U svrhu provođenja i donošenja prijedloga mjera iz točke IV. ove odluke imenuju se:
1. Tomislav Mihotić, Državni tajnik: - predsjednik
2. Mario Madunić, Pomoćnik ministra - zamjenik predsjednika
3. Danijel Krakić, Načelnik - zamjenik predsjednika
4.Uprava Hž Infrastruktura d.o.o.
5. Uprava HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

VI.
Društva HŽ Infrastruktura d.o.o. i HŽ Putnički prijevoz d.o.o. dužni su staviti na raspolaganje
operativne kapacitete, ljudske i materijalne, u funkciju provedbi odluka Stožera.
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VII.
Stožer može svojom odlukom uključiti i druge relevantne sudionike u donošenje Odluka.

VIlI.
Stožer komunikaciju i donošenje Odluka obavlja na sastancima, putem elektroničke pošte i
telefonski.

IX.
Kod donošenja Odluka Stožer može komunicirati sa relevantnim predstavnicima susjednih
država.

X.
Ova Odluka stupa na snagu odmah ina snazi je do njenog opoziva.

KLASA: 011-02/20-03/27
URBROJ: 530-08-2-20-1
Zagreb, 13.ožujka2020. godine

Dostaviti:
1. Tomislav Mihotić, ovdje,
2. Mario Madunić, ovdje,
3. Danijel Krakić, ovdje
4. Alen Gospočić, ovdje,
5. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, Nehajska 5, 10 000 Zagreb,
6. HŽ Infrastruktura d.o.o. , Uprava, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb
7. HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Uprava, Strojarska cesta 11, 10000 Zagreb


