
 

POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA – U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA 

KORONAVIRUSOM (Covid – 19) 

 

 

Cilj mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne 

okolnosti uvjetovane Koronavirusom (Covid – 19) narušena gospodarska 

aktivnost. 

 

 

CILJANE SKUPINE POSLODAVACA 
 

poslodavci iz sektora: 

- djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, 

- prijevoza i skladištenja, 

- radno - intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije - tekstil, odjeća, obuća, 

koža, drvo i namještaj, 

- poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne 

zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), 

- i drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti. 

 

 

CILJANE SKUPINE RADNIKA 
 

radnici zaposleni kod poslodavaca iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca:  

- ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., 

uz izuzeće poslodavaca kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta. 

 

 

RAZDOBLJE I TRAJANJE MJERE 
 

Od 1. ožujka 2020.god. i dalje, a najduže do 3 mjeseca, dakle zaključno sa 1. lipnja 2020.god.  

 
 

VISINA SUBVENCIJE  

- iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu 

- iznos do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu 

- srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje 

nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite. 

Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio 

gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim 

sektorima. Usmjerena je na poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost (trgovačka 

društva, obrti i samostalne profesije).  



Mjera se ne odnosi na poslovne subjekte čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i 

jedinica lokalne samouprave i imaju vlasničke udjele od 25% ili više, uz izuzeće poslodavaca 

iz točke 4. ciljanih skupina poslodavaca.  

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak trošak 

plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere.  

Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama. 

 

KRITERIJI  
 

Potrebno je opisati razloge zbog kojih se traži potpora za očuvanje radnih mjesta i isto 

potkrijepiti dokazima te potvrditi potpisanom Izjavom o točnosti podataka i razloga, a koju 

poslodavci daju pod materijalnom i kaznenom odgovornošću. 

OPISNI RAZLOZI MOGU BITI:  

- pad prometa, 

- otkazivanje rezervacija, kongresa, seminara i sl., 

- otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi, 

- nemogućnost isporuke gotovih proizvoda, 

- nemogućnost novih narudžbi sirovina, materijala neophodnih za rad, 

Poslodavac također navodi aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta 

Za dodjelu potpore potrebno je ispuniti i dokazati jedan od navedenih razloga -nema 

kumulacije razloga. 

Navedeno je sastavni dio Zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta. 

 

DOKUMENTACIJA 
 

 

Potrebna dokumentacija: 

- Obrazac zahtjev za očuvanje radnih mjesta (Covid – 19) 

- Tablica: popis radnika za koje se traži potpora (Covid – 19) 

- Tablica: popis radnika po mjerama APZ (Covid – 19) 

- Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenjem potpore (Covid – 19) 

Obrazac Zahtjeva standardizirani je obrazac dostupan je, zajedno sa svom ostalom 

dokumentacijom na internetskoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, a možete mu 

pristupiti i putem poveznice :  
https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta/ 

 

DOKUMENTACIJA KOJU UZ ZAHTJEV DOSTAVLJA POSLODAVAC KOJI ODLUKOM STOŽERA 

CIVILNE ZAŠTITE NE OBAVLJA DJELATNOST: 

- dostaviti presliku Odluke, ukoliko se radi o Odluci Stožera civilne zaštite na 

regionalnoj i lokalnoj razini. 

http://mjere.hr/potpore-ocuvanje-radnih-mjesta-dokumentacija-obrasci/
http://mjere.hr/potpore-ocuvanje-radnih-mjesta-dokumentacija-obrasci/
http://mjere.hr/potpore-ocuvanje-radnih-mjesta-dokumentacija-obrasci/
http://mjere.hr/potpore-ocuvanje-radnih-mjesta-dokumentacija-obrasci/
https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta/


DOKUMENTACIJA KOJU UZ ZAHTJEV DOSTAVLJA POSLODAVAC KOJI IMA POTEŠKOĆA U 

POSLOVANJU ZBOG POSEBNIH OKOLNOSTI: 

- dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problema u transportu i 

isporuci robe ili nabavci repromaterijal i sirovina i drugo, 

- obrazloženje pada prihoda: Dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u 

kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom prethodne godine, uz projekcija 

prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja 

prethodne godine, 

- prihvatljiv je pad veći od 20%. 

Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz 

dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju 

npr. kvartalnu Prijavu PDV-a za usporedno razdoblje 2020./2109. i sl.  

 

 

ODGOVOR NA PREDANI ZAHTJEV I ISPLATA SREDSTAVA 
 

Na uredno zaprimljenu dokumentaciju, HZZ se obvezuje izdati Rješenje (pozitivno ili 

negativno) u roku od 10 dana.  

 

Isplate sredstava će se obavljati do svakog 15. u mjesecu za prethodni mjesec.  

 

 

PREDAJA ZAHTJEVA 
 

Zahtjev se predaje od 23. ožujka 2020. godine pa do daljnjeg i to elektroničkim putem: 

https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-za-ocuvanje-radnih-mjesta/ ili e-mailom na adresu 

pisarnice Regionalnog centra/Područnog ureda HZZ-a županije u kojoj je registrirana tvrtka. 

Samo ukoliko je nužno osobnim dolaskom u nadležni HZZ-ov Regionalni ili Područni ured.   

NAPOMENA: Zahtjev mogu predati knjigovodstveni servisi Korisnika 

 

 

 

  

https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-za-ocuvanje-radnih-mjesta/

