
 

 

 

 

 

 

Krapina, 16. srpnja 2020. 

n/p direktoru 

 

Predmet: Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima    

                 Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj 2020. godine - mikropoduzetnici 

  

Poštovani, 
 

               obavještavamo Vas kako je uvedena predmetna potpora kojom se nastavlja potpora za 

očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom 

(COVID -19) narušena gospodarska aktivnost. 
 

Za korištenje ove mjere ciljana skupina su poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te 

zapošljavaju do 10 radnika. 
 

Trajanje ove mjere odnosi se na mjesec srpanj, te će Upravno vijeće HZZ-a svaki mjesec donositi odluku 

o produljenju mjere.  

 

Visina potpore iznosi 2.000,00 kuna za mjesec srpanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, 

odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu, te 125 kuna 

doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos 

obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za 

staž osiguranja s povećanim trajanjem. 
 

Neki od važnih uvjeta: 

 

• 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 poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost. 

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

plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. 

• Za radnike zaposlene nakon 30.06.2020. g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se 

odobriti potpora. 

• Poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću za sve mjesece koji prethode mjesecu 

za koji se traži potpora ne mogu koristiti mjeru. 
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• Poslodavac za vrijeme korištenja mjera mora obavljati svoju gospodarsku aktivnost, odnosno 

radnici moraju obavljati poslove iz opisa radnoga mjesta. 

• Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti mjeru.  

• Tvrtke u stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko su poslovno aktivne, imaju zaposlenih i 

podmiruju svoje obveze.  

• Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti 

ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene. 
 

Poslodavci trebaju dokazati da su u lipnju 2020. godine imali pad prometa/prihoda za najmanje 50% 

u odnosu na lipanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za lipanj 2020.g. i lipanj 2019.g. Ako 

poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa/prihoda za najmanje 50% u lipnju 

2020. u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za lipanj i veljaču 2020.g.  

 

Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama, standardizirani je obrazac dostupan na internetskoj 

stranici Zavoda ili na stranici www.mjere.hr. Zahtjev se predaje putem on line aplikacije na web adresi 

mjera-orm.hzz.hr  

 

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 07. srpnja do 31. srpnja 2020. godine 

odobravat će se isplata troškova plaće za srpanj 2020. godine. Isplata sredstava vrši se do 20. u 

mjesecu za prethodni mjesec. 
 

Institucija koja je nadležna za zaprimanje i obradu zahtjeva je Hrvatski zavod za zapošljavanje, te im 

se možete obratiti za sve dodatne informacije o predmetnoj potpori.  

 

Potpune uvjete i kriterije za dodjelu potpore te provedbeni dokument možete pronaći ovdje.  
 

 

 

S poštovanjem, 
 

 

 

Lidija Peček, v.r.                                                                                  Janja Kantolić, v.r. 

viša stručna suradnica                                                                       direktorica 

http://www.mjere.hr/
http://www.mjere.hr/
https://mjera-orm.hzz.hr/media/cqhjbyub/hzz-ocuvanje-radnih-mjesta-mikropoduzetnici-provedbena-dokumentacija-1007.pdf
https://mjera-orm.hzz.hr/media/cqhjbyub/hzz-ocuvanje-radnih-mjesta-mikropoduzetnici-provedbena-dokumentacija-1007.pdf

