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Zagreb, 08.rujna 2022. u 9,00 sati  

Izvješće o cijepljenju 

Razdoblje na koje se izvješće odnosi: 27. prosinca 2020. – 07. rujna 2022. 

Izvor podataka: baza eVac 

Ukupno je utrošeno 5.273.675 doza cjepiva. Ukupno je 2.317.622 osoba cijepljeno prvom 
dozom (uključujući doze sa statusom nepoznato), a od njih 2.043.555 cijepljeno s dvije doze. 
S dodatnom dozom (docjepna i treća doza za imunokompromitirane osobe) cijepljeno je 
912.498 osobe, od toga 5.278 osoba s drugom docjepnom (tzv. četvrtom) dozom. 

Radi se o 59,60% cijepljenog ukupnog stanovništva prvom dozom prema prvim rezultatima 
Popisa 2021.  

Utrošeno je 84,3% zaprimljenih doza cjepiva u županijama i Gradu Zagrebu.  
Na dan 07. rujna utrošeno je 318 doza cjepiva. Cjepivom Novavax cijepljeno je ukupno 1.381 
osoba. 

 

ukupno utrošene 
doze cjepiva 

utrošene 1. 
doze* 

cijepljeni s 2 
doze 

dodatne 
doze 

eVac 07. rujna 5.273.675 2.317.622 2.043.555 912.498 

Zapisi s datumom cijepljenja 
07. rujna u eVac-u 

318 42 36 240 

*uključuje i doze sa statusom nepoznato 
 
Raspodjela 5.273.675 utrošenih doza prema prvim rezultatima Popisa 2021. (Izvor podataka o broju 
stanovnika: https://popis2021.hr/; 3.888.529 stanovnika od toga 3.220.146 odraslih): 

2.317.622 cijepljene osobe (svi cijepljeni s 1. dozom)* 

59,60% udio ukupnog stanovništva cijepljenog s 1. dozom* 

70,88% udio odraslog stanovništva cijepljenog s 1. dozom* 

2.043.555 cijepljeni s 2 doze 

51,77% udio ukupnog stanovništva cijepljenog s dvije doze 

62,51% udio odraslog stanovništva cijepljenog s dvije doze 

2.247.819 osoba sa završenim cijepljenjem (2 doze i 204.264 doza Janssen) 

57,81% udio ukupnog stanovništva sa završenim cijepljenjem 

68,85% udio odraslog stanovništva sa završenim cijepljenjem 

912.498 osobe s dodatnom (booster i trećom) dozom  

23,47% udio ukupnog stanovništva cijepljenog s dodatnom dozom  

28,30% udio odraslog stanovništva cijepljenog s dodatnom dozom 

 

https://popis2021.hr/
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Prema prvim rezultatima Popisa 2021., najveći obuhvat cijepljenih prvom dozom postignut je u Gradu 

Zagrebu (71,2% ukupnog stanovništva), a završeno cijepljenje u najvećem je obuhvatu ostvareno 

također u Gradu Zagrebu (68,1% ukupnog stanovništva). 

 

NAPOMENA: Podaci u ovom izvješću odnose se na broj doza apliciranih i upisanih u pojedinoj županiji 

odnosno Gradu Zagrebu, neovisno o prebivalištu i državljanstvu cijepljenih osoba, a kod upisanih doza 

radi se i o dozama cjepiva zaprimljenih izvan Hrvatske. 
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Slika 1.a Prva doza i završeno cijepljenje u odnosu na ukupno stanovništvo županija (udio) 
prema prvim rezultatima Popisa 2021. (Izvor podataka o broju stanovnika: https://popis2021.hr/):  
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Slika 2a. Prva doza i završeno cijepljenje u odnosu na procijenjeno odraslo stanovništvo 

županija (udio) prema prvim rezultatima Popisa 2021. (Izvor podataka o broju stanovnika: 

https://popis2021.hr/): 
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