
 

 

 

KLASA: 003-01/20-01/2 

URBROJ: 2176-144-02/01-20-2 

Krapje, 21.03.2020. 

 

Na temelju izvanrednog priopćenja za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 21. 

ožujka 2020. u 10:00 sati te članka 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lonjsko polje“, ravnatelj 

Javne ustanove „Park prirode Lonjsko polje“ dana 21. ožujka 2020. godine donosi 

ODLUKU 

o zatvaranju Parka prirode Lonjsko polje te zabrani posjećivanja 

zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 

 

1. Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom 

SARS-CoV-2 te preporukama za prevenciju prenošenja i suzbijanja proglašene epidemije bolesti, 

Park prirode Lonjsko polje zatvara se za sve posjetitelje te se zabranjuje posjećivanje od dana 21. 

ožujka 2020. od 17:00 sati. 

Svi posjetiteljski centri i suvenirnice na području Parka prirode Lonjsko polje se zatvaraju. 

2. Zabrana iz točke 1. ove Odluke odnosi se i na sve djelatnike Javne ustanove "Park prirode 

Lonjsko polje" i članove njihovih obitelji uz izuzetak: 

- djelatnici koji imaju obvezu rada odnosno nužno osoblje Javne ustanove sukladno Odluci 

ravnatelja od 20.03.2020. godine (Klasa: 030-01/20-01/2, Urbroj: 2176-144-02/01-20-1)  

- ovlašteni djelatnici MUP-a, Stožera civilne zaštite i hitnih službi. 

3. Posjećivanje Parka prirode Lonjsko polje bez ulaznice smatra se prekršajem iz članka 139. stavak 

1. podstavak 17. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), za koji prekršaj se može 

fizičkoj osobi izreći novčana kazna u iznosu od 500,00 do 1.000,000 kuna (članak 233. stavak 1. 

podstavak 5. Zakona o zaštiti prirode). 

4. Ova Odluka stupa na snagu dana 21. ožujka 2020. u 17:00 sati te će se primjenjivati sve do 

opoziva iste, odnosno dok se ne ostvare uvjeti za rad Parka prirode Lonjsko polje bez opasnosti od 

oboljenja posjetitelja i djelatnika. 

5. Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama Javne ustanove "Park prirode Lonjsko polje" te 

na oglasnim pločama i na info centrima. 

 



 

 

 

Obrazloženje 

Dana 19. ožujka 2020. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o mjerama 

ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i 

kulturnih događanja (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1; dalje u tekstu: Odluka), 

kojom Odlukom su propisane stroge protuepidemijske mjere (zabrana održavanja svih javnih 

događanja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu, obustava rada svih kulturnih djelatnosti, 

obustava rada ugostiteljskih objekata bez izuzetaka, obustava rada uslužnih djelatnosti itd.) i stroge 

mjere socijalnog distanciranja (najmanje jednog metra na otvorenom prostoru) u trajanju od 30 dana. 

Nakon donošenja navedene Odluke pojavio se veliki interes javnosti za dolazak u prirodu odnosno 

posjećivanje zaštićenih područja, tako i Parka prirode Lonjsko polje. 

Dana 21. ožujka 2020. u 10:00 sati Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske u medijima je objavio 

izvanredno priopćenje o povećanju broja oboljelih osoba te zatvaranje svih javnih površina. 

Slijedom navedenog, a obzirom da Javna ustanova "Park prirode Lonjsko polje" bez donošenja 

odluke o zatvaranju Parka prirode Lonjsko polje te zabrani posjećivanja neće biti u mogućnosti 

pridržavati se propisane stroge mjere socijalnog distanciranja na otvorenom prostoru, a sve u cilju 

prevencije prenošenja i suzbijanju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, 

odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 

Javna ustanova "Park prirode Lonjsko polje" poziva sve posjetitelje i djelatnike na odgovorno 

ponašanje u skladu s preporučenim i donesenim mjerama, uputama i ovom Odlukom te se pozivaju 

svi građani i posjetitelji da ostanu kod kuće. 

                    

                                                                         Ravnatelj 

                                          Ivor Stanivuković 

                                                                     


