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1. MOŽE LI OBRT KOJI OBAVLJA DJELATNOST SEZONSKOG KARAKTERA 
KORISTITI POTPORU HZZ-a za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima 
pogođenima Koronavirusom (COVID-19)?  

  
Obrt koji se obavlja kao sezonski obrt, može koristiti potporu za mjesec travanj i svibanj 2020. godine, 
uz uvjet da ima registriranu djelatnost i izvršenu prijavu obrta u sustav osiguranika HZMO- a do dana 
29.02.2020. te da je u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu (obrt u radu, vlasnik obrta 
prijavljen na mirovinsko i zdravstveno osiguranje).  

  

2. ZA KOJE SE RAZDOBLJE ODOBRAVA POTPORA?  
 

Potpora će se odobravati za travanj i svibanj za zahtjeve zaprimljene do 15. svibnja 2020. godine. 
  

3. KAKO SE PREDAJE ZAHTJEV?  
 

Obrtnici koji obavljaju sezonski obrt Zahtjev predaju isključivo elektroničkom poštom (e-mail) na e-
mail pisarnice područnog ureda prema sjedištu obrta.  
Rok za predaju zahtjeva je do 15. svibnja 2020. godine.  

  
4. KOJI JE NAČIN FINANCIRANJA  
 

Ukoliko ispunjavate kriterije, sredstva će biti isplaćena na poslovni žiro račun obrta u iznosu od po 
4.000,00 kuna za mjesec travanj i svibanj.  
Zavod će također temeljem podataka od Porezne uprave izvršiti isplatu doprinosa (MO II stup) u 
iznosu  od 250,00 kn za 4. i 5. mjesec. Navedena sredstva će HZZ uplatiti direktno na poseban račun 
za mirovinsko osiguranje II stup.  

 

5. KAKO ISPRAVNO POPUNITI PODATKE O BROJU RADNIKA U ZAHTJEVU I 
U TABLICI ZA MOJE RADNIKE I ZA MENE KAO OBRTNIKA  

  
Broj radnika popunjavate na dva mjesta.   
Jednom u zahtjevu i ono što je najbitnije je da sebe kao vlasnika obrta UVIJEK zbrajate s brojem radnika 
(ako nemate radnika upisat ćete „1“).  
Drugi put u tablici  Popis radnika za koje se traži potpora (COVID - 19). Ovdje je bitno za vlasnika obrta: 
popunjavate ime, prezime, OIB, razina obrazovanja, pod ugovor na određeno/neodređeno označite 
obavezno ODREĐENO (dodatno popunite rubrike trajanje ugovora od i rubriku trajanje ugovora do, 
pod radno vrijeme unesite PUNO, a pod isplaćena plaća unesite DA.   
  
  

6. KAKO MOGU OSTVARITI PRAVO NA POTPORU  
 

Prvi korak je da podnesete Zahtjev i obveznu dokumentaciju:  
 

 

https://www.hzz.hr/adrese-i-kontakt/regionalni-podrucni-uredi.php
https://www.hzz.hr/adrese-i-kontakt/regionalni-podrucni-uredi.php
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• Obrazac Zahtjev - potpore za očuvanje radnih mjesta (COVID - 19) http://mjere.hr/admin/wp-
content/uploads/2020/03/1-obrazac-zahtjev-za-potpore-za-o%C4%8Duvanje-radnih-mjesta-
NAJNOVIJI-20-03-2020-F.doc  

Uz Zahtjev dostavite dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problemima u 
transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijala i sirovina i drugo.  

• Tablica - Popis radnika za koje se traži potpora (COVID - 19) http://mjere.hr/admin/wp-
content/uploads/2020/03/Popis-radnika-za-koje-se-tra%C5%BEi-potpora-s-pripadaju%C4%87im-
podacima.xlsx  
• Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenjem potpore (COVID - 19) 
http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/03/Izjava-o-to%C4%8Dnosti-podataka-i-
razloga-za-kori%C5%A1tenje-potpora.doc  
• Tablicu usporedbe prihoda– obrti koji su registrirani duže od 12 mjeseci, trebaju 

dostaviti usporedne podatke s prošlom godinom kako bi dokazali razlog nemogućnosti rada 
(tablična usporedba prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev s istim mjesecom 
prethodne godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom 
istog razdoblja prethodne godine). Ukoliko je obrt registriran kraće  od 12 mjeseci,  potrebno 
je  dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev s 
prethodnim mjesecom prije podnošenja Zahtjeva.  Uvjet za potporu 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.   
Tablicu možete preuzeti ovdje:  Pregled prihoda 2019-2020.xlsx   

  
  

7.  ŠTO AKO MI POTPORA NEĆE BITI DODJELJENA, AKO MOJ ZAHTJEV 
BUDE ODBIJEN?  
 

Moći ćete uputiti prigovor. Obrtnik može uputiti prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u 
roku 8 dana od dana zaprimanja obavijesti.  
Prigovor se upućuje na Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike 
zapošljavanja, Savska c. 64, Zagreb.   
Središnji ured je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.  

 
  

8.  KAKO EVIDENTIRATI U POSLOVNIM KNJIGAMA PRIMLJENI IZNOS 
POTPORE? DA LI MI JE TO PRIMITAK?  

  
DOHODAŠI I PAUŠALISTI   
  
 U Zakonu o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18. i 121/19.) članak 31. stavak 
9.:  

»(9) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, poslovnim primicima poreznog razdoblja ne smatraju se 
primici po osnovi potpora primljenih radi ublažavanja posebnih okolnosti propisanih propisom kojim 
je uređen opći porezni postupak.«.  
Dakle, iznos primitka nećete evidentirati u knjizi primitaka i izdataka.  
 

 

http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/03/1-obrazac-zahtjev-za-potpore-za-o%C4%8Duvanje-radnih-mjesta-NAJNOVIJI-20-03-2020-F.doc
http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/03/1-obrazac-zahtjev-za-potpore-za-o%C4%8Duvanje-radnih-mjesta-NAJNOVIJI-20-03-2020-F.doc
http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/03/1-obrazac-zahtjev-za-potpore-za-o%C4%8Duvanje-radnih-mjesta-NAJNOVIJI-20-03-2020-F.doc
http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/03/Popis-radnika-za-koje-se-tra%C5%BEi-potpora-s-pripadaju%C4%87im-podacima.xlsx
http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/03/Popis-radnika-za-koje-se-tra%C5%BEi-potpora-s-pripadaju%C4%87im-podacima.xlsx
http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/03/Popis-radnika-za-koje-se-tra%C5%BEi-potpora-s-pripadaju%C4%87im-podacima.xlsx
http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/03/Izjava-o-to%C4%8Dnosti-podataka-i-razloga-za-kori%C5%A1tenje-potpora.doc
http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/03/Izjava-o-to%C4%8Dnosti-podataka-i-razloga-za-kori%C5%A1tenje-potpora.doc
https://www.hok.hr/sites/default/files/inline-files/hzz-tablica-usporedbe-prihoda-i-primitaka-za-orm-2019-2020.xls

