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POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA – NOVA MJERA ZA LIPANJ 2020. 
Česta pitanja i odgovori 
 
1. Ukoliko sam već korisnik potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnosti pogođenim korona 

virusom,  moram li predavati novi zahtjev za lipanj? 
- Da, za lipanj je potrebno dostaviti novi zahtjev putem online aplikacije 

2. Koji je uvjet za ostvarenje potpore za lipanj? 
- Poslodavac mora dokazati pad prihoda od najmanje 50% za svibanj 2020. u odnosu na 

svibanj 2019. godine temeljem PDV obrasca predanog Poreznoj upravi najkasnije do 
20. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata potpore. Ako poslodavac posluje 
kraće od 12 mjeseci, treba dokazati pad prihoda od najmanje 50% za svibanj 2020. u 
odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca Poreznoj upravi. 
Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada 
prihoda. 

3. Pod kojim uvjetima poslodavac mora vratiti sredstva potpore? 
- Poslodavac koji je tražio potporu za 50+ radnika će morati vratiti potporu, ako od 

trenutka dobivanja potpore pa do zaključno do 31. prosinca 2021. godine postupi na 
jedan od slijedećih načina: 

o isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju 
raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja; 

o ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave 
i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su 
ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća; 

o dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo 
pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica; 

o isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute 
rezultate, nagrada za radne 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; 

o stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele. 
- Navedeno se odnosi na poslodavce koji će na propisane načine postupiti u razdoblju 

od 29.5.2020. do 31.12.2021.g. 
4. Od kada vrijedi ograničenje za neisplatu dividende, udjel au dobiti i drugih nagrada? 

- Ograničenja za neisplatu dividende, udjela u dobiti i drugih nagrada za poslodavce 

korisnike potpore primjenjuju se od dana 29.5.2020. do 31.12.2021.g. 

5. Do kojeg datuma se zaprimaju zahtjevi za potporu za lipanj? 

- Zahtjevi se zaprimaju od 8. - 30. lipnja 2020. 

6. Koji će biti iznos potpore za lipanj po radniku? 

- Visina subvencije iznosi 4.000,00 kuna za mjesec lipanj po radniku koji radi u punom 

radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom 

radnom vremenu. 

7. Koji radnici će moći biti  uključeni u potporu (zaposleni od….)? 

- Potpora se može tražiti za sve radnike koji su zaposleni kod poslodavca do 19.3.2020. 

Radnici zaposleni nakon tog datuma ne mogu biti uključeni u mjeru. 

https://mjera-orm.hzz.hr/media/qu5kizco/hzz-tablica-usporedbe-prihoda-i-primitaka-za-orm-2019-2020.xlsx?v=7
https://mjera-orm.hzz.hr/media/qu5kizco/hzz-tablica-usporedbe-prihoda-i-primitaka-za-orm-2019-2020.xlsx?v=7
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8. Hoće li se potpora moći zatražiti u svim djelatnostima? 

- Potporu mogu zatražiti poslodavci iz sljedećih djelatnosti: 

• Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo - samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i 

uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo 

• Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, 

zrakom i vodom) 

• Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića 

• Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i 

davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) 

i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima 

• Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, 

zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video 

filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te 

distribucija istih 

• Ostale uslužne djelatnosti - samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu 

i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti 

• Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i 

vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video 

snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih 

prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja 

9. Mogu li sezonski obrti podnijeti zahtjev za potporu za očuvanje radnih mjesta za lipanj? 

- Mogu ukoliko spadaju u jednu od prihvatljivih djelatnosti. 

10. Koji je rok isplate potpore za lipanj? 

- Rok isplate potpore je do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. 

11. koje će biti trajanje mjere? 

-  Trajanje mjere će biti od 1.- 30. lipnja 2020. 

12. Može li poslodavac zapošljavati nove radnike za vrijeme trajanje mjere? 

- Može, ali za njih ne može tražiti potporu. 

13. Može li poslodavac tijekom korištenja mjere dodavati dopune broja radnika za koje je tražio 

potporu (npr. radi povratka s dugotrajnog bolovanja ili porodiljnog dopusta) 

- Za lipanj se naknadne dopune prvotno zatraženog broja radnika neće uvažavati. 

14. Kako se pripremiti za čim lakše predavanje zahtjeva? 

- Pripremne radnje za uspješnu predaju zahtjeva: 

• Upoznajte se sa zahtjevom kojega će te popunjavati 

• Napišite unaprijed tekstove 'Razlog podnošenja zahtjeva' i 'Poduzete aktivnosti za 

očuvanje radnih mjesta' u dokument na računalu. Kada dođete na korak 2., s 

kopiraj-zalijepi prebacite napisani tekst u odgovarajuća polja u obrascu 

• Preuzmite sa stranice HZZ-a Excel tablice popisa radnika za koje tražite potporu i 

ispunite ih 

• Preuzmite sa stranice HZZ-a Izjavu o točnosti, ispunite i spremite u PDF format 

• Provjerite da li koristite noviju verziju internet preglednika 

https://mjera-orm.hzz.hr/media/kwup5s3x/zahtjev-skupno.png
https://hzz-helpdesk.kadei.cloud/630052-Ne-mogu-odabrati-datoteke-koje-%C5%BEelim-prilo%C5%BEiti-uz-zahtjev
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• Provjerite da veličina svih dokumenata zajedno ne prelazi 20 Mb. (PDF i slikovne 

dokumente možete smanjiti povećanjem kompresije, uglavnom odabirom opcije 

kod spremanja koja se zove "Smallest file" ili "E-mail optimized") 

• Ako trebate predložak tablice prihoda i primitaka (za dokaz pada gospodarske 

aktivnosti), pročitajte niže odogovor na pitanje "Da li postoji predložak tablice 

prihoda..." 

15. Za koliko vremena stiže potvrda da je zahtjev primljen? 

- Poruke većinom stižu trenutno, ali primjećuje se da korisnici koji koriste yahoo.com e-

mail uslugu imaju zastoj u isporuci poruka i do 24 sata. Više 

16. Korisnik sam mjere samozapošljavanja – mogu li koristiti potporu za očuvanje radnih 

mjesta? 

- Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu 

koristiti mjeru za sebe i ostale zaposlene. 

17. Od kad tvrtka mora poslovati da bi koristila potporu? 

- Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 29.02.2020. mogu 

koristiti mjeru. 

18. Imam više od 10 zaposlenih – mogu li i ja kao vlasnik koristiti potporu? 

- Ukoliko više poslovnih subjekata imaju istog osnivača/vlasnika koji pojedinačno 

zapošljavaju manje od 10 radnika, a u ukupnom broju zaposlenih ima više od 10 

radnika, na njih se ne primjenjuje izuzeće, odnosno za vlasnike, suvlasnike, osnivače, 

članove uprave, direktore, prokuriste ne odobrava se potpora. 

19. Nismo isplatili plaću za travanj, mogu li i ja koristiti potporu? 

- Poslodavci koji nisu isplatili plaću za travanj 2020.godine ne mogu koristiti mjeru. 

20. Radili smo, no inspekcijski nadzor utvrdio je kršenje zabrane, možemo li koristiti potporu? 

- Ne možete koristiti potporu. 

21. Kako se dostavlja dokaz o isplati plaće? 

- Dokaz se dostavlja putem web aplikacije, klikom na gumb "Dokaz za {mjesec za koji 

predajete dokaz}" vidljiv uz zahtjev za koji predajete dokaz. Više o predaji obveznog 

dokaza isplate plaće za prethodni mjesec pročitajte ovdje. Dokaz se predaje do 5. u 

mjesecu za prethodni mjesec, osim za ožujak gdje je rok bio 5. svibanj 

22. Što je dokaz o isplaćenoj plaći? 

- Dokaz o isplaćenoj plaći je popis radnika (ime, prezime i OIB) za koje ste isplatili plaću 

u ožujku i JOPPD broj obrasca na kojem ste prijavili radnike za koje ste tražili potporu. 

Ako niste obveznik predaje JOPPD obrasca - označite "nisam obveznik predaje JOPPD 

obrasca". Više o predaji dokaza pročitajte ovdje 

23. Imam paušalni obrt i nisam u obvezi isplaćivati si plaću. Koji dokaz moram dostaviti? 

- Dovoljno je uz dokaz o isplati plaće za mjesec dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu 

obrtnika/ce da su sredstva potpore za očuvanje radnih mjesta utrošena sukladno 

namjeni potpore. 

24. Da li knjigovodstveni servis može predati zahtjev u ime poslodavca? 

- Da, i možete koristiti jedan korisnički račun. 

25. Do kada se primaju zahtjevi? 

- Zahtjevi se primaju do 30. lipnja. 

26. Da li je ova potpora dostupna svim poduzetnicima? 

https://mjera-orm.hzz.hr/media/qu5kizco/hzz-tablica-usporedbe-prihoda-i-primitaka-za-orm-2019-2020.xlsx?v=7
https://hzz-helpdesk.kadei.cloud/261588-Za-koliko-vremena-%C4%87e-sti%C4%87i-e-mail-s-potvrdom-da-je-zahtjev-zaprimljen
https://mjera-orm.hzz.hr/moji-zahtjevi/
https://mjera-orm.hzz.hr/dopuna-za-ozujak/
https://mjera-orm.hzz.hr/dopuna-za-ozujak/
https://mjera-orm.hzz.hr/media/agdbm5bf/hzz-izjava-o-namjenskom-utrosku-dobivene-potpore-250420-v2.docx
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- Ne, ova potpora je dostupna poduzetnicima koji su u Prihvatljivom sektoru, o čemu se 

možete informirati u opisu potpore 

27. U koliko dana ću dobiti odgovor za predani zahtjev? 

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

negativno) u roku 10 dana. 

28. Ako već koristim drugu mjeru HZZ-a,  da li mogu koristiti ovu mjeru? 

- Da, uz određene uvjete koji su detaljno opisani u opisu ove potpore. 

PREDAJA ZAHTJEVA BITI ĆE MOGUĆA OD 7. LIPNJA 2020. 

Izvor: https://mjera-orm.hzz.hr/korisnicka-pitanja/nova-mjera-ocuvanje-radnih-mjesta-

lipanj-2020-pitanja-i-smjernice/  

https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta/
https://mjera-orm.hzz.hr/korisnicka-pitanja/nova-mjera-ocuvanje-radnih-mjesta-lipanj-2020-pitanja-i-smjernice/
https://mjera-orm.hzz.hr/korisnicka-pitanja/nova-mjera-ocuvanje-radnih-mjesta-lipanj-2020-pitanja-i-smjernice/

