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KOJI OBRTI IMAJU PRAVO PREDATI ZAHTJEV ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA 

LISTOPAD-PROSINAC? 

Svi obrti koji su registrirani do 30. lipnja 2020. godine i to za sve svoje radnike koji su u radnom 
odnosu na dan 30. rujna 2020. godine uključivo i za vlasnike obrta koji su prijavljeni u obrtu i 
obavljaju neku od registriranih djelatnosti: 

1. • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo - samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne 
djelatnosti povezane s njima i ribarstvo • Prijevoz i skladištenje –prijevoz putnika i to kopnom, 
zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe • Uslužne djelatnosti u vezi sa prijevozom • 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 - 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 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača; 

2.• Svi obrti neovisno o djelatnosti koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama 
Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te koji su 
zatvoreni odlukom epidemiologa. • Poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad 
Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave); 

3.• Obrti koji zapošljavaju manje od 10 zaposlenih (mikropoduzetnici) bez obzira na 
djelatnost. 

Obrti koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, mogu koristiti potporu uz uvjet da su 
registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 30. lipnja 2020. 
godine te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu. 
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KOJI OBRTI NEMAJU PRAVO PREDATI ZAHTJEV ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA 

LISTOPAD-PROSINAC? 

Obrti koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, 
kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se 
traži potpora ne mogu koristiti mjeru kao niti obrti kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno 
kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene 
proizvode.  

Važno je napomenuti da će se obrtima koji su obveznici fiskalizacije i kojima se u postupku 
nadzora provedbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom utvrde sljedeće nepravilnosti: 
neizdavanje računa, višak ili manjak u blagajni i ukoliko račun i/ili prateći dokument ne sadrži 
propisane elemente, odnosno JIR i ZIK te se pokrene prekršajni postupak u vezi provedbe 
propisa o fiskalizaciji u prometu gotovinom, uskratit će se daljnje korištenje potpore te će 
korisnici biti obvezni vratiti isplaćeni iznos potpore. 

 

VEĆ SAM PREDAO ZAHTJEV ZA MJERU RUJAN-PROSINAC, ŠTO SAD? 

Ako vam je odobren zahtjev za rujan po mjeri rujan-prosinac, a želite koristiti novu mjeru od 
listopada, potrebno je napraviti odustanak od zahtjeva po mjeri rujan-prosinac i podnijeti novi 
zahtjev za mjeru LISTOPAD–PROSINAC. 

Ako vam zahtjev rujan-prosinac još nije odobren, ne brinite, rujan će se ocijeniti prema 
uvjetima mjere rujan-prosinac važećim u trenutku predaje zahtjeva. Obratite samo pažnju da 
je ako želite koristiti novu mjeru od listopada, potrebno napraviti odustanak od zahtjeva po 
mjeri rujan-prosinac i podnijeti novi zahtjev za mjeru LISTOPAD–PROSINAC. Ako ne želite da 
vam se zahtjev za listopad obrađuje po uvjetima iz mjere rujan–prosinac, potrebno je isto javiti 
putem obrasca za izjavu. 

Isto vrijedi i ako vam je zahtjev za rujan negativno ocijenjen pa ste možda u procesu čekanja 
odgovora na prigovor -  želite li koristiti novu mjeru od listopada, potrebno je 
napraviti odustanak od zahtjeva po mjeri rujan-prosinac i podnijeti novi zahtjev za mjeru 
LISTOPAD–PROSINAC. 

Moguće je da vam je već isplaćen i mjesec listopad po uvjetima mjere rujan-prosinac, ali to 
vam je manje isplativo te želite da vam se prizna pravo sukladno novim uvjetima. Tada je 
potrebno napraviti odustanak od zahtjeva po mjeri rujan–prosinac, izvršiti povrat primljenih 
sredstava za listopad po mjeri rujan–prosinac te podnijeti novi zahtjev za mjeru listopad–
prosinac. 

https://mjera-orm.hzz.hr/korisnicka-pitanja/raskidi-ugovora-i-odustajanje-od-zahtjeva/#faqAR1
https://mjera-orm.hzz.hr/zahtjev-za-listopad-prosinac-djelatnosti-i-mikropoduzetnici/
https://mjera-orm.hzz.hr/zahtjev-za-listopad-prosinac-djelatnosti-i-mikropoduzetnici/
https://mjera-orm.hzz.hr/korisnicka-pitanja/raskidi-ugovora-i-odustajanje-od-zahtjeva/#faqAR1
https://mjera-orm.hzz.hr/korisnicka-pitanja/raskidi-ugovora-i-odustajanje-od-zahtjeva/#faqAR1
https://mjera-orm.hzz.hr/zahtjev-za-listopad-prosinac-djelatnosti-i-mikropoduzetnici/
https://mjera-orm.hzz.hr/korisnicka-pitanja/listopad-prosinac-mikropoduzetnici-i-djelatnosti-upute-i-smjernice/izjava-korisnika-mjere-rujan-prosinac-u-odnosu-na-listopad-prosinac/
https://mjera-orm.hzz.hr/korisnicka-pitanja/raskidi-ugovora-i-odustajanje-od-zahtjeva/#faqAR1
https://mjera-orm.hzz.hr/zahtjev-za-listopad-prosinac-djelatnosti-i-mikropoduzetnici/
https://mjera-orm.hzz.hr/korisnicka-pitanja/raskidi-ugovora-i-odustajanje-od-zahtjeva/#faqAR1
https://mjera-orm.hzz.hr/zahtjev-za-listopad-prosinac-djelatnosti-i-mikropoduzetnici/
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Međutim, ako Vam je odobren zahtjev po mjeri rujan-prosinac, produžen je na listopad, 
isplaćen je listopad i želite ostati na toj mjeri rujan-prosinac, potrebno je isto javiti 
putem obrasca za izjavu. 

 

 

KAKO DA ZNAM KOJA JE MJERA BOLJA ZA MOJ OBRT? 

Isto je potrebno izračunati i usporediti. Vodite brigu da u mjeri rujan-prosinac morate 

uspoređivati mjesec za mjesec (rujan 2019/rujan 2020; listopad 2019/listopad 2020 itd.), dok 

u mjeri listopad-prosinac predajete samo jedan zahtjev i s njim ostvarujete pravo na mjeru 

cijelog razdoblja, ovisno o postotku pada primitaka/prihoda (ali uspoređujete, u pravilu, 

razdoblje travanj-rujan 2019 sa razdobljem travanj-rujan 2020).  

 

 

MOJA GLAVNA DJELATNOST JE JEDNA, ALI TRENUTNO PRIMITKE/PRIHODE 

OSTVARUJEM PREMA SPOREDNOJ DJELATNOSTI. MOGU LI PREDATI ZAHTJEV 

ZA OVU DRUGU DJELATNOST? 

Potpora se može zatražiti na osnovu sekundarne NKD djelatnosti ukoliko je prihvatljiva prema 
uvjetima mjere, ali morate obrazložiti u zahtjevu da Vam je to trenutno pretežita djelatnost. 

Također, u tom slučaju potpora se može odobriti samo za djelatnike koji zaista i rade u 
prihvatljivoj sekundarnoj djelatnosti. Obrazloženje napišite u polju II. Razlog podnošenja 
zahtjeva. 

 

 

MOGU LI KORISTITI MJERU AKO MOJA DJELATNOST NIJE NA POPISU 

DJELATNOSTI? 

Mikropoduzetnici (obrtnici s 9 ili manje radnika – vlasnik obrta se broji kao jedan radnik) mogu 
koristiti mjeru listopad-prosinac na osnovu kriterija pada prihoda, neovisno u kojoj djelatnosti 
posluju. 

Da bi predali zahtjev bez kriterija NKD djelatnosti na prvom koraku, iz izbornika NKD djelatnosti 
odaberite opciju (na kraju popisa) "Mikropoduzetnik". 

https://mjera-orm.hzz.hr/korisnicka-pitanja/listopad-prosinac-mikropoduzetnici-i-djelatnosti-upute-i-smjernice/izjava-korisnika-mjere-rujan-prosinac-u-odnosu-na-listopad-prosinac/
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KOJI SU ROKOVI ZA PREDAJU ZAHTJEVA? 

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 26. listopada 2020. godine do zaključno 25. 
studenoga 2020. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za listopad, studeni 
i prosinac 2020. godine. 

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 26. studenoga 2020. godine do zaključno 25. 
prosinca 2020. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za studeni i prosinac 
2020. godine. 

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 26. prosinca 2020. godine do zaključno 25. 
siječnja 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za prosinac 2020. 
godine. 

 

KOJI IZNOS SREDSTAVA JE MOGUĆE OSTVARITI PO RADNIKU? 

Iznos sredstava ovisi o padu primitaka/prihoda za određeno razdoblje te iznosi:  

o od 40,00% do 44,99% - 2.000 kn 
o od 45,00% do 49,99% - 2.500 kn 
o od 50,00% do 54,99% - 3.000 kn 
o od 55,00% do 59,99% - 3.500 kn 
o od 60% i više – 4.000 kn 

mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku 
prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu (npr. ako radnik radi pola radnog 
vremena, onda polovicu gore navedenih iznosa). 

Isti iznosi pripadaju i obrtniku kojem je rad ograničen Odlukom Stožera, ali ako je 
rad onemogućen Odlukom Stožera ili epidemiologa, iznos potpore ovisi o tome je li rad 
onemogućen duže ili kraće od 14 dana: 
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• 2.000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po 
radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je obrt zatvoren 
od 1 do 14 dana; 

 

• 4.000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po 
radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je obrt zatvoren 
od 15 dana i nadalje. 

 

ŠTO SE SMATRA OGRANIČENJEM ILI ONEMOGUĆENIM RADOM ODLUKOM 

STOŽERA? 

Primjeri ograničenja rada: 

• ograničenje radnog vremena na kraće radno vrijeme 
• ograničenje kapaciteta (npr. broj osoba koji mogu boraviti u prostoru, na događaju, u 

prijevozu itd.) 

Da bi vam se priznao kriterij ograničenje rada, mora postojati Odluka Stožera Civilne zaštite 
(nacionalnog, županijskog ili lokalnog) koja ograničava rad za djelatnost u kojoj vi poslujete. U 
slučaju da je ograničen rad vašem značajnom kupcu (te zbog toga vaše poslovanje ima 
smanjene prihode) - kriterij vaše prijave ne može biti ograničen rad, već "pad poslovnih 
aktivnosti - prihoda/primitaka". Razlog tome što vama nije u tom trenutku ograničen ili 
onemogućen rad odlukom Stožera, ali su okolnosti prouzročene koronavirusom utjecale na 
vaše primitke. 

Pazite da nakon isteka ograničenja/zabrane predate novi zahtjev! Ovako predan zahtjev 
vrijedi samo za mjesec u kojem je predan! Primjenjivo trenutno npr. na obrte registrirane 
na području Varaždinske županije!  

 

 

KAKO PREDAJEM ZAHTJEV UKOLIKO IMAM OGRANIČEN RAD ili ONEMOGUĆEN 

RAD ODLUKOM STOŽERA? 

U slučaju da je obrtu ograničen rad odlukom Stožera ili epidemiologa tada za mjesec u kojemu 
mu je ograničen rad ne mora zadovoljiti kriterij djelatnost unutar prihvatljivih NKD razreda 
već možete birati usporedno razdoblje pada prihoda na dva načina: 
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• Opcija A: pad prihoda u rujnu 2020. godine u odnosu na rujan 2019. godine (ukoliko 
tražite potporu za listopad), odnosno dokazati da u mjesecu koji prethodi onome za 
koji tražite potporu imate pad prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2019; 

ILI 

• Opcija B: kumulativno, usporedbom prihoda u razdoblju od 01. travnja 2020. do 30. 
rujna 2020. u odnosu na kumulativ istog razdoblja 2019; 

Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka kumulativno za drugo i treće 
tromjesečje 2020., u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. 

Na prvom koraku, iz izbornika NKD djelatnosti odaberite opciju (na kraju popisa) 
"Ograničen/onemogućen rad odlukom Stožera."  

 
 

 

U drugom koraku na pitanje "II. Razlog podnošenja zahtjeva" odgovorite Ograničen rad 
odlukom Stožera ILI Onemogućen rad odlukom Stožera civilne zaštite RH te u izborniku dužine 
trajanja ograničenja odaberite "Do 14 dana" ili "Preko 14 dana". 
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U trećem koraku, DOKUMENTACIJA, u predviđena polja učitajte Odluku Stožera (nacionalnog, 
županijskog, lokalnog) po kojoj vam je ograničen rad. 

 

 

KAKO DOKAZUJEM PAD PRIHODA? 

Pad prihoda dokazuje se sljedećom dokumentacijom: 

PDV obrascem - mjesečni ili kvartalni koji se predaje Poreznoj upravi VAŽNO!! Potrebno je 
učitati PDV obrasce iz sustava Porezne uprave (dakle, jedan PDF dokument s potvrdom o 
predaji i PDV obrascem za svaki mjesec. NE UČITAVATI PDV obrasce iz programa!). To znači da 
mjesečni obveznici učitavaju 12 PDV obrazaca s potvrdom o predaji, a tromjesečni obveznici 
učitavaju 4 PDV obrasca sa potvrdom o predaji. 

Ukoliko niste u sustavu PDV-a potrebno je dostaviti tablicu usporedbe prihoda/primitaka. 
Tablicu preuzmite ovdje (ako poslujete duže od godine dana) ili ovdje (ako poslujete kraće od 
godine dana). 

Svakako je obavezno dostaviti i dokaz za razdoblje 01.04.-30.09.2019. te za razdoblje 01.04.-
30.09.2020. i to za obrtnike paušaliste izvod iz knjige prometa za razdoblje, za obrtnike 
dohodaše izvod iz knjige primitaka i izdataka te za obrtnike dobitaše bruto bilancu.  

 

POSLUJEM KRAĆE OD GODINU DANA, ili POSLUJEM DUŽE OD GODINU DANA 

ALI OSNOVAN SAM NAKON 01.04.2019., ŠTO SAD? 

Ako obrt posluje kraće od 12 mjeseci, potrebno je usporediti podatke mjeseca koji prethodi 
mjesecu za koji traži potporu u odnosu na lipanj 2020. 

Ako je obrt osnovan nakon 1. travnja 2019. i posluje duže od godine dana, uspoređuje mjesec 
koji prethodi mjesecu za koji traži potporu (npr. rujan 2020.) i usporedni mjesec rujan 2019. 
Ukoliko je obrt obveznik kvartalnih izvješća potrebno je usporediti podatke III. tromjesečja 
2020. u odnosu na III. tromjesečje 2019. (razdoblje srpanj-rujan). 

https://mjera-orm.hzz.hr/media/ranbgx2t/hzz-tablica-usporedba-prihoda-godisnja-orm20-listopad-prosinac.xlsx
https://mjera-orm.hzz.hr/media/tlonunuw/hzz-tablica-usporedba-prihoda-krace-od-12mj-orm20-listopad-prosinac.xlsx?v=2
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ŠTO MOGU UPISATI POD RAZLOG PODNOŠENJA ZAHTJEVA I PODUZETE 

AKTIVNOSTI ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA? 

Pod razlog podnošenja zahtjeva upišite koji je razlog pada primitaka. Najčešće je to zbog 
otkazanih ugovora, nemogućnosti nabavke materijala (npr. pločice iz Italije), zabrane 
okupljanja na javnim mjestima, zabrane broja osoba u zatvorenim prostorima ili zbog sličnih 
razloga. Slobodno svojim riječima opišite zbog čega je došlo do pada primitaka. 

Pod Poduzete aktivnosti za očuvanje radnih mjesta možete navesti neke od slijedećih 
aktivnosti koje ste već možda poduzeli:  

PRIMJER 1. 
GODIŠNJI ODMOR 
Poslodavac je donio odluku o korištenju godišnjeg odmora koji radniku pripada za 2020. 
godinu. 
 
PRIMJER 2. 
ODLUKA O PREKIDU RADA  
Poslodavac je donio odluku o prekidu rada bez krivnje radnika. Poslodavac za vrijeme prekida 
rada isplaćuje radniku pripadajuća davanja (doprinose) kao da radnik radi te naknadu plaće 
sukladno odredbi čl. 95. st. 3. Zakona o radu, kojom je određeno da radnik ima pravo na 
naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojega je došlo zbog okolnosti za koje radnik nije 
odgovoran. 
 
Morat ćete popuniti i tablicu popisa radnika za koje tražite potporu i svakako nemojte 
zaboraviti unijeti podatke za sebe osobno, kao vlasnika.  

 

 

MOGU LI SEZONSKI OBRTI PODNIJETI ZAHTJEV? 

Sezonskim obrtima može se omogućiti korištenje potpore bez obzira što prošle godine u ovo 
vrijeme nisu bili aktivni, AKO zadovoljavaju kriterije (pad primitaka). 

 

 

 

https://mjera-orm.hzz.hr/media/iy4ne1rm/hzz-tablica-popis-radnika-za-koje-se-trazi-potpora_listopad-prosinac-2310.xlsx
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OBAVEZNA PREDAJA DOKAZA O ISPLATI PLAĆA 

Važno je napomenuti da je za ovu mjeru drugačije propisana dostava dokaza o isplati plaće 
nego što je bilo propisano za ranije mjere Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (potrebno je 
učitati izvode i JOPPD obrasce!). 

Dakle, propisana je obveza dostave financijskog dokumenta iz kojeg je razvidno da je izvršena 
obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa u PDF formatu) te JOPPD obrazac (u PDF 
obliku, s potvrdom predaje u Poreznu upravu) za obveznike predaje JOPPD obrasca. Ovu 
dokumentaciju dostavite učitavanjem u polje Dodatna dokumentacija u obrascu DOKAZ ZA 
[MJESEC]. 

Dodatno, i dalje je potrebno za obveznike predaje JOPPD obrasca navesti oznaku obrasca, a za 
obrte koji nisu obveznici predaje JOPPD obrasca (paušalisti) ostaje obveza predaje Izjava o 
namjenskom utrošku sredstava za mjeru listopad-prosinac. Ukoliko imate radnike, a obrtnik 
ste paušalista, potrebno je u dva koraka dostaviti ove podatke (u prvom koraku dostavite broj 
JOPPD obrasca za djelatnike i učitajte JOPPD obrasce, a u drugom koraku dostavite Izjavu za 
sebe osobno). 

I dalje se predaje popis radnika (ime, prezime i OIB) za koje ste tražili potporu i isplatili plaću a 
koji dostavljate korištenjem ovog predloška kroz obrazac Dokaz za [MJESEC]. Obrtnik vlasnik 
u ovaj obrazac unosi i podatke za sebe osobno. 

Rok za predaju dokaza (obavezno se predaju za svaki mjesec!): 

• Dokaz za mjesec rujan: zaprima se od 5. listopada do 5. studenog 2020. 
• Dokaz za mjesec listopad: zaprima se od 5. studenog do 5. prosinca 2020. 
• Dokaz za mjesec studeni: zaprima se od 5. prosinca do 5. siječnja 2021. 
• Dokaz za mjesec prosinac: zaprima se od 5. siječnja 2021. do 5. veljače 2021. 

 

PAZITE! 

U OBVEZI STE zadržati sve radnike koji su bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji 
prethodi mjesecu za koji primate potpore, osim onih kojima ugovor o radu prestaje po nekom 
od navedenih načina: istek ugovora o radu na određeno vrijeme, otkaz ugovora o radu koji je 
skrivio radnik svojim ponašanjem, osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu, izvanredni otkaz 
ugovora o radu, otkaz ugovora o radu koji radnik daje poslodavcu, odlazak radnika u mirovinu. 
U slučaju prestanka ugovora o radu po nekom od navedenih načina, poslodavac ostvaruje 
pravo na isplatu potpore prema danima koje je radnik odradio u mjesecu otkaza. 

https://mjera-orm.hzz.hr/media/nn0fp3fv/hzz-izjava-o-namjenskom-utrosku-dobivene-potpore-orm20-2310.docx
https://mjera-orm.hzz.hr/media/clggniez/hzz-popis-radnika-za-koje-je-isplacena-potpora-0320-v2.xlsx
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U sadašnjoj situaciji HZZ ne može isplaćivati sredstva na tzv. blokirane račune te obrtnik do 

roka koji HZZ ima za isplatu sredstava (odnosno do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni 

mjesec), a koji ne smije biti kraći od 8 dana, mora odblokirati račun.  

U slučaju da je rok kraći od 8 dana te obrtnik ne stigne odblokirati račun moguće je produženje 

na dodatnih 8 dana (javite se na vrijeme dopunom zahtjeva HZZ-u sa zahtjevom). Ako obrtnik 

niti u tom roku ne odblokira račun, zahtjev za dodjelom potpore se nažalost neće moći 

odobriti.   

 

 

Za sva eventualna dodatna pitanja, slobodno nam se obratite! 

 

Vaša Hrvatska obrtnička komora 

 

 


