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POREZI I DOPRINOSI Anita Štefanac, dipl. iur.
Zagreb

UDK 336.2

Potpore za očuvanje radnih mjesta 
(COVID-19) za lipanj 2020.

Na sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 29.5.2020., 
donesena je odluka o produljenju potpore za očuvanje radnih mjesta u dje-
latnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za mjesec lipanj. 

Potpora se ne odnosi na sve poslodavce, već na one koji su najpogođeniji 
krizom a kako bi se spriječilo otpuštanje radnika i nagli ulazak otpuštenih rad-
nika u evidenciju nezaposlenih. Kako bi poslodavci mogli koristiti navedenu 
potporu morati će dokazati pad prihoda u iznosu od najmanje 50% u mjesecu 
svibnju 2020. u odnosu na svibanj 2019., odnosno poslodavci koji posluju kraće 
od 12 mjeseci dokazuju pad prihoda u svibnju 2020. u odnosu na veljaču 2020.

Ovisno o tome kakva će biti situacija u gospo-
darstvu u narednom razdoblju Upravno vijeće 

Zavoda će naknadno odlučivati o produljenju mjere 
za naredne mjesece.

Isto tako, na sjednici Upravnog vijeća donesene su i 
dopune postojećih uvjeta za potporu za mjesec svi-
banj 2020., a koje se odnose na poslodavce koji zapo-
šljavaju više od 50 radnika, čime su definirani stroži 
kriteriji za korištenje potpore za svibanj, te obveza vra-
ćanja isplaćenih sredstava ukoliko poslodavac koji je za-
tražio potporu za 50 i više radnika isplati bonuse člano-
vima uprave u razdoblju od 29.5.2020.  do 31.12.2021.

1. Potpora za očuvanje radnih  
mjesta za lipanj 2020.

Potpora za očuvanje radnih mjesta za mjesec li-
panj usmjerena je na poslodavce u najugroženijim 
sektorima. Najviše pogođenima utjecajem epidemi-
je Koronavirusa definirani su poslodavci iz sljedećih 
sektora (podjela prema NKD 2007):
	� Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo - samo  biljna i 

stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti 
povezane s njima i ribarstvo 

A 01  Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne 
djelatnosti povezane s njima

A 01.1 Uzgoj jednogodišnjih usjeva
A 01.2 Uzgoj višegodišnjih usjeva
A 01.3 Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
A 01.4 Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
A 01.5 Mješovita proizvodnja
A 01.6  Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi i dje-

latnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva
A 01.7  Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti pove-

zane s njima

A 03 Ribarstvo (sve podskupine)
A 03.1 Ribolov
A 03.2 Akvakultura
	� Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz put-

nika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom) 
H 49.1 Željeznički prijevoz putnika
H 49.3 Ostali kopneni prijevoz putnika
H 50.1 Pomorski i obalni prijevoz putnika
H 50.3  Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim pu-

tovima
H 51.1 Zračni prijevoz putnika
	� Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluži-

vanja hrane i pića 
I 55  Smještaj

I 55.1 Hoteli i sličan smještaj
I 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
I 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje
I 55.9 Ostali smještaj

I 56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
I 56.1  Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pri-

premu i usluživanje hrane
I 56.2  Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pri-

preme i usluživanja hrane
I 56.3 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
	� Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 

samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup 
(leasing) i  putničke agencije, organizatori putova-
nja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge i dje-
latnosti povezane s njima

N 77  Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (le-
asing)

N 77.1  Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) 
motornih vozila
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N 77.2  Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) 
predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

N 77.3  Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) osta-
lih strojeva, opreme te materijalnih dobara

N 77.4  Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu 
intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, 
osim radova koji su zaštićeni autorskim pra-
vima

N 79  Putničke agencije, organizatori putovanja (tu-
roperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelat-
nosti povezane s njima

N 79.1  Putničke agencije, organizatori putovanja 
(turoperatori) i ostale rezervacijske usluge 
te djelatnosti povezane s njima

N 79.9  Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti po-
vezane s njima 

	� Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, 
umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekrea-
cijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmo-
va i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih za-
pisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih

R 90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
93.2 Zabavne i rekreacijske djelatnosti

J 59  Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog 
programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i 
izdavanja glazbenih zapisa

	� Ostale uslužne djelatnosti -  samo popravak raču-
nala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i 
ostale osobne uslužne djelatnosti 

S 95  Popravak računala i predmeta za osobnu upora-
bu i kućanstvo

S 95.1 Popravak računala i komunikacijske opreme
95.11 Popravak računala i periferne opreme
95.12 Popravak komunikacijske opreme
S 95.2  Popravak predmeta za osobnu uporabu i ku-

ćanstvo
95.21  Popravak elektroničkih uređaja za široku po-

trošnju
95.22  Popravak aparata za kućanstvo te opreme za 

kuću i vrt
95.23 Popravak obuće i proizvoda od kože
95.24 Popravak namještaja i pokućstva
95.25 Popravak satova i nakita 
95.29  Popravak ostalih predmeta za osobnu upora-

bu i kućanstvo
S 96 Ostale osobne uslužne djelatnosti

96.0 Ostale osobne uslužne djelatnosti
96.01  Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih 

proizvoda

96.02 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
96.03 Pogrebne i srodne djelatnosti
96.04 Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
96.09 Ostale osobne uslužne djelatnosti 
	� Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih do-

gađanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prate-
će djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio 
i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana 
te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaru-
ju od događanja i javnih okupljanja

N 82.30  Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
Za ove djelatnosti nema NKD oznake:
	� organizatori sajmova i vjenčanja,
	� prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, 
	� audio i video snimanje
	� prodaja ulaznica, najam dvorana.

Sukladno navedenom, potpora se može odobriti po-
slodavcima koji obavljaju gospodarsku djelatnost, kao 
što su trgovačka društva, obrti, obiteljska poljoprivred-
na gospodarstva u sustavu poreza na dobit ili dohodak, 
fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, pri 
čemu je bitno da  je djelatnost iz prihvatljivog sektora 
primarna.

Poslodavac potporu može ostvariti za sve osigura-
nike (osim kod sezonskih obrta) - radnike na određe-
no ili neodređeno, građane RH, EU ili trećih zemalja, 
radnike na puno ili nepuno radno vrijeme, radnike 
koji imaju status samohranog roditelja, hrvatskog 
branitelja i izaslanog radnika ukoliko su zaposleni do 
19.03.2020., osim za umirovljenike i strane radnike 
iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za 
boravak i rad. Potpora ne uključuje vlasnike, suvla-
snike s više od 25% udjela, osnivače, članove uprave, 
direktore, prokuriste i sl., osim kod poslodavaca kod 
kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta. 

1.1. Postupak pri korištenju potpore
Poslodavci koji žele koristiti potporu, Zavodu tre-

baju dostaviti:
	� obrazac zahtjeva s pripadajućim tablicama, 
	� izjavu o točnosti podataka i razloga za korištenjem 

potpore,
	� popunjenu tablicu sa popisom radnika za koje se 

traži potpora.
Navedena dokumentacija je standardizirana i dos-

tupna na web stranicama Zavoda.
U zahtjevu poslodavci navode podatke o podnosi-

telju zahtjeva, razloge za korištenje potpore te aktiv-
nosti poduzete u svrhu očuvanja radnih mjesta.

Izjavom o točnosti podataka i razloga za korištenjem 
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potpore poslodavci pod materijalnom i kaznenom od-
govornošću izjavljuju da su navedeni podaci točni. 
Ukoliko su poslodavci dali neistinite podatke o poslo-
vanju i financijskom stanju poduzeća, temeljem sklo-
pljenog ugovora, Zavod može tražiti raskid ugovora i 
povrat isplaćenih sredstava. 

U tablicu sa popisom radnika poslodavci unose 
podatke o radnicima koje žele uključiti u potporu, no 
ne unose osobe čiji trošak plaće ne snosi poslodavac 
(pr. osobe na rodiljnom/roditeljskom dopustu, bolo-
vanju dužem od 42 dana i sl.). Bitno je napomenuti 
da u potporu ulaze radnici koje je poslodavac naveo 
u trenutku podnošenja zahtjeva. Dakle, ne uvažavaju 
se naknadne dopune broja radnika, kao što je bio slu-
čaj u potpori za mjesec ožujak, travanj, svibanj.

 Dokazi
Poslodavci koji žele koristiti potporu trebaju doka-

zati da su u svibnju 2020. imali pad prihoda za naj-
manje 50% u odnosu na svibanj 2019. U svrhu doka-
zivanja navedenog kriterija, poslodavci predaju PDV 
obrazac za svibanj 2020. i svibanj 2019. Poreznoj 
upravi i Zavodu.

Poslodavci koji posluju kraće od 12 mjeseci treba-
ju dokazati pad prometa za najmanje 50% u svibnju 
2020. u odnosu na veljaču 2019., temeljem predaje 
PDV obrasca za svibanj i veljaču 2020. Poreznoj up-
ravi i Zavodu.

Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV 
obrasca, a na zahtjev Zavoda, dostaviti podatak o stvar-
nom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje. 

Bitno je napomenuti da se pad prihoda proma-
tra na razini cjelokupnog poslovanja. Dakle, 
ako poslodavac obavlja nekoliko djelatnosti pri 

izračunu pada prihoda ubrajaju se sve djelatnosti.
Poslodavci koji nisu u zakonskoj obvezi svaki mje-

sec podnositi PDV obrazac, već ga podnose tromje-
sečno ili nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost, 
trebaju Zavodu kao dokaz pada prihoda dostaviti ta-
blicu pada prihoda koja je standardiziranog oblika i 
dostupna je na web stranicama Zavoda. Iz iste mora 
biti vidljiv pad od najmanje 50%.

Zahtjeve za dodjelu potpore poslodavci predaju pu-
tem on – line aplikacije na web adresi mjera-orm.hzz.
hr, te se odobrava isplata troškova plaća prema datu-
mu zaprimanja kako slijedi:
	� za Zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u raz-

doblju od 8. lipnja do 30. lipnja 2020. godine odobra-
vat će se isplata troškova plaće za mjesec lipanj 2020. 
Ako je poslodavac već korisnik potpore za očuvanje 

radnih mjesta u mjesecu ožujku, travnju i/ili svibnju, 
mora predati potpuno NOVI zahtjev za mjesec lipanj.

1.2. Uvjeti za dobivanje potpore
Potpora se može dodijeliti poslodavcima koji su 

registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osigu-
ranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 
do 29.2.2020., što Zavod za zapošljavanje provjerava 
u dostupnim registrima (obrtni registar, registar trgo-
vačkog suda), te u bazi HZMO-a.

Prije dodjele potpore vrši se kontrola dostavljene 
dokumentacije uz zahtjev radi utvrđivanja udovolja-
va li zahtjev propisanim kriterijima mjere. Sukladno 
tome, da bi se potpora mogla odobriti, jedan od uvje-
ta je solventnost poslodavca, te su od 1.5.2020., te-
meljem Zakona o interventnim mjerama u ovršnim 
i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih 
okolnosti (NN 53/2020-1057),  izuzeta od ovrhe sred-
stava koja se isplaćuju kao mjera pomoći gospodar-
stvu i fizičkim osobama uslijed posebnih okolnosti.

Potpora se ne može odobriti poslodavcima koji 
nisu isplatili plaće za mjesec travanj 2020. niti poslo-
davcima koji su imali pad zaposlenosti od 20. ožujka 
2020. do trenutka isplate potpore veći od:
	� od 40 % kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 

radnika, 
	�  od 20% Mala poduzeća, 
	�  od 15% Srednja poduzeća,
	� i 10% Velika poduzeća,

u što se ne ubraja istek ugovora o radu na određeno 
vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivlje-
nim ponašanjem radnika.

Potpora se ne dodjeljuje poslodavcima koji ne obav-
ljaju gospodarsku djelatnost, te Zavod ukoliko iz do-
stavljene dokumentacije nije razvidno obavljanje iste, 
može poslodavce zatražiti dodatna očitovanja i dokaze.

Za poslovne subjekte čiji su osnivači RH, županije 
i jedinice lokalne samouprave, i poslovne subjekte 
koje su ti poslovni subjekti osnovali, te poslovne su-
bjekti u kojima RH, županije i jedinica lokalne samo-
uprave imaju vlasničke udjele više od 25% i njihova 
trgovačka društva kćeri, ne može se odobriti potpora. 
Iznimka od ovoga kriterija su poslodavci koji obavlja-
ju djelatnosti iz Sektora I: Djelatnosti pružanja smje-
štaja te pripreme i usluživanja hrane i pića. 

Također, potporu ne mogu koristiti poslodavci 
kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje 
Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjera-
ma kontrole cijena za određene proizvode. Razmjena 
informacija će se vršiti u suradnji sa tijelima nadlež-
nim, te ukoliko Zavod naknadno dođe do saznanja o 
činjenicama koje bi imale utjecaj na ostvarivanje pot-
pore a te činjenice Zavod nije znao niti mogao znati u 
trenutku sklapanja Ugovora, pokrenut će se postupak 
raskida ugovora i povrata isplaćenih sredstava.
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Kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje poslo-
davci koji koriste druge mjere HZZ-a i/ili drugih da-
vatelja, a kojima je opravdani trošak trošak plaće, ne 
mogu istovremeno koristiti obje mjere. Ipak, kako 
bi se poslodavcima koji koriste druge mjere HZZ-a 
omogućilo korištenje  potpore mogu odabrati:
	� Mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovo-

rima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak 
plaće i koristiti ovu mjeru. Istekom razdoblja kori-
štenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju 
koristiti mjeru APZ- a koju su prvotno stavili u 
mirovanje, na način koji će biti reguliran Aneksom 
ugovora. Isto se odnosi i na korisnike potpore za 
samozapošljavanje. U ovim slučajevima poslodavci 
će u tablici sa popisom radnika naznačiti da se radi 
o radniku za kojega koristi drugu potporu Zavoda.
 Visina subvencije
Za ciljane skupine radnika Zavod će za mjesec 

lipanj poslodavcima na poslovne račune isplaćivati 
subvenciju u iznosu od:
	� 4.000,00 kuna za mjesec lipanj po radniku koji 

radi u punom radnom vremenu, odnosno sraz-
mjerni dio po radniku prema broju sati rada u ne-
punom radnom vremenu.

1.3. Obveze poslodavca
Kako bi opravdao dobivenu potporu Poslodavac 

se obvezuje radniku za kojeg je isplaćena Potpora, 
isplatiti plaću sukladno ugovoru o radu, pravilniku 
o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, 
u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, a prema pri-
znatom razdoblju isplate Potpore, te Zavodu dostaviti 
dokaze o isplaćenoj plaći najkasnije do 5. u tekućem 
mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa potpore.

Dokaze poslodavac dostavlja putem dopune zahtje-
va preko on - line aplikacije, a pod dokazom o isplati 
plaće smatra se: oznaka Izvješća o primicima, pore-
zu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna 
osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za 
kojeg je isplaćena Potpora za svaki mjesec isplate pla-
će. Za vlasnike paušalnih obrta i osobe koje sukladno 
zakonskim propisima nisu dužne obračunavati i ispla-
ćivati plaću za vlasnika, prihvatljiva dokumentacija je 
Izjava o namjenskom utrošku isplaćenih sredstava.

Iznimno, u svrhu dokazivanja isplate plaće Zavod 
od Poslodavca može zatražiti i drugu dokumentaciju. 
Poslodavci  koji iz različitih razloga nisu dostavili do-
kaz o isplaćenoj plaći, obvezni su izvršiti povrat ispla-
ćenih sredstava Zavodu.

Ako se utvrdi kako je isplaćena plaća manja od 
iznosa mjesečno dodijeljene potpore Zavod će po-
zvati poslodavca na dostavu dokaza da je takva pla-

ća isplaćena sukladno ugovoru o radu, pravilniku o 
radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu.

Poslodavci koji su tražili potporu za 50 i više radni-
ka biti će obvezni vratiti dobivena sredstva ako:
1.	isplate dividendu ili udjel u dobiti ili druge isto-

vjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti 
bilo kojega poreznog razdoblja;

2.	ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udje-
le dodijele članovima uprave i/ili izvršnim direkto-
rima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su 
ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;

3.	dodijele pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kup-
nju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji 
na vrijednosti vlastitih dionica;

4.	isplate osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što 
su: bonus za postignute rezultate, nagrada za rad-
ne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog 
propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i 
ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak 
od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno 
propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;

5.	steknu vlastite dionice odnosno vlastite poslovne 
udjele.
Navedeno se odnosi na poslodavce koji će na pro-

pisane načine postupiti u razdoblju od 29.5.2020. do 
31.12.2021.

1.4. Obveze Zavoda
Hrvatski zavod za zapošljavanje kao tijelo koje pro-

vodi mjeru ima određene obveze:
	� zaprimanje i obrada zahtjeva korisnika u roku od 10 

dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije,
	� obavijest poslodavcu o odobrenom zahtjevu i pot-

pisivanje ugovora o dodjeli sredstava,
	� osiguranje redovite isplate sredstava,
	� prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za 

koje se isplaćuje potpora,
	� prije isplate provjeriti solventnost poslodavca,
	� prije isplate provjeriti pad prihoda od najmanje 50% 

temeljem PDV obrasca ili drugih zakonskih dokume-
nata,
	� obavljati redovitu kontrolu broja radnika u raz-

doblju ugovorne obveze.
U slučaju negativne ocjene zahtjeva, poslodavac 

ima mogućnost uložiti prigovor na dostavljenu oba-
vijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana od dana zapri-
manja obavijesti. 

Prigovor se upućuje na Hrvatski zavod za zapošlja-
vanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike za-
pošljavanja, Savska cesta 64, Zagreb. Središnji ured je u 
obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.


