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Vladin paket zakona koji se sastoji od 63 mjere predložene kroz 19 
zakona za pomoć gospodarstvu u uvjetima epidemije COVID - 19  
prihvaćen je na sjednici Sabora u četvrtak 19.03.2020. Paket je 
vrijedan gotovo 30 milijardi kuna, a glavni cilj svih donesenih 
mjera je očuvanje radnih mjesta i isplate plaća, održavanje 
likvidnosti gospodarskih subjekata i sprečavanje nastupa recesije.
 Usvojenim mjerama poduzetnicima i građanima pogođenima 
epidemijom COVID - 19 omogućit će se između ostalog i odgoda 
plaćanja javnih davanja, kao što su porezi na dohodak i na dobit 
te doprinosi.

Gospodarske mjere podijeljene su u dvije glavne skupine:

 - mjere koje nisu zakonskog karaktera i provodit će ih pojedini 
resori, te

 - mjere zakonskog karaktera.

Kroz promjene zakonodavnog okvira i podzakonskih akata 
omogućuje se odgoda plaćanja pojedinih javnih davanja - poreza 
na dobit, poreza na dohodak i doprinosa, ali i na razini lokalne 
samouprave očekuje se niz mjera koje će slijediti isti pristup. Same
 mjere usklađene su s gospodarskim udruženjima i sindikatima, 
kao i sa zajedničkim europskim naporima za suzbijanje 
ekonomskih šteta od epidemije COVID - 19.

Vladine mjere pomoći osigurane su dopunama, odnosno 
izmjenama sljedećih zakona:

 - Općeg poreznog zakona,

 - Zakona o porezu na dohodak,

 - Zakona o porezu na dobit,

 - Zakona o tržištu rada,

 - Zakona poticanju ulaganja,

 - Zakona o izvršavanju državnog proračuna,

 - Zakona o trgovini,

 - Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s 

invaliditetom,

 - Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,

 - Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti,

 - Zakona o turističkoj pristojbi,

 - Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Također, izmijenjen je i paket zakona iz sektora poljoprivrede, 
konkretno:

 - Zakon o šumama,

 - Zakon o lovstvu,

 - Zakon o sjemenu i sadnom materijalu,

 - Zakon o održivoj uporabi pesticida,

 - Zakon o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja,

 - Zakon o maksimalnim razinama pesticida u hrani i hrani za 
životinje.

S ciljem ublažavanja negativnih posljedica na gospodarstvo Grada
 Zagreba uzrokovanih COVID-19, gradonačelnik Grada Zagreba je 
predložio, a Gradska skupština Grada Zagreba prihvatila prve 
mjere kako slijedi: 

 - Poduzetnici koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima u 
vlasništvu Grada Zagreba oslobađaju se plaćanja zakupnine. Rok 
plaćanja zakupnine za ožujak 2020. produžuje se na 90 dana.

 - Poduzetnicima koji su obveznici komunalne naknade za 
poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju 
djelatnosti, utvrđeni iznos obveze komunalne naknade umanjit će 
se za 30%.

 - Poduzetnicima koji su obveznici komunalne naknade za 
poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju 
djelatnosti, a kojima je odlukom Stožera civilne zaštite 
obustavljen rad, oslobađaju se u potpunosti obveze komunalne 
naknade.

 - Korisnici javnih površina za postavljanje otvorene terase 
oslobađaju se plaćanja mjesečne naknade.
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Ove mjere primjenjivat će se za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja
 2020.

Ukoliko će se pokazati potreba za nastavak korištenja ovih mjera, 
gradonačelnik će u cilju očuvanja poslovanja poduzetnika Grada 
Zagreba kao i radnih mjesta produžiti rok njihove primjene.

Ministarstvo nancija u svrhu održavanja likvidnosti 
gospodarskih subjekata, zaštite radnih mjesta i ublažavanja udara
 na gospodarske aktivnosti osigurat će beskamatnu odgodu 
plaćanja i/ili obročnu otplatu poreznih obaveza, nastalih za 
vrijeme i uslijed nastupa posebnih okolnosti.

Obročna otplata poreznih obaveza propisana je u situacijama 
nužne stabilizacije poslovanja nakon prestanka izvanrednih 
okolnosti te će se također podmirivati bez obračuna kamata. 

Od najznačajnijih mjera ministarstva nancija izdvojit ćemo:

 - Beskamatni zajam općinama, gradovima i županijama, 
Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranju (HZZO) i Hrvatskom 
zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) do visine poreza na 
dohodak, prireza i doprinosa čije je plaćanje odgođeno i/ili je 
odobrena obročna otplata,

 - Uvođenje moratorija na kreditne obveze klijenata po postojećim 
plasmanima

 - Reprogramiranje postojećih kredita klijentima HBOR-a uz 
uvođenje počeka u otplati glavnice kredita

 - Odobrenje novih kredita za likvidnost gospodarskim subjektima 
za nanciranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih 
troškova poslovanja tzv. hladni pogon (izuzev kreditnih obveza 
prema poslovnim bankama i drugim nancijskim institucijama) u 
suradnji s poslovnim bankama,

 - Za poslovne banke; mjera uvođenja Stand still-a tj. obustave  
izvršenja svih mjera prisilne naplate prema svim dužnicima 
(pravnim ili zičkim osobama) u razdoblju od tri mjeseca i krediti 
za likvidnost i radni kapital (plaće i radni kapital izuzev obveza 
prema nancijskim institucijama) ročnosti do tri godine

Mjere ministarstva turizma:

 - Odgoda plaćanja turističke članarine za gospodarske subjekte i 
privatne iznajmljivače,

 - Odgoda plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače 
(paušal),

 - Ograničavanje radnog vremena ugostiteljskih objekata.

 - Potpore za programe nanciranja obrtnih sredstava i 
poboljšanja likvidnosti ugroženih gospodarstvenika u turizmu,

 - Odgoda plaćanja naknade za korištenje koncesije na turističkom
 zemljištu u kampovima.

Ministarstvo gospodarstva donijelo je mjere usmjerene na:

 - Mogućnost interventnog otkupa viškova u: 

 - stočarskoj proizvodnji, konfekcija i prerada u trajne i polutrajne 
prehrambene proizvode (mesne konzerve ili duboko smrzavanje i 
skladištenje), ratarskoj proizvodnji, skladištenje i prerada u 
polutrajne prehrambene proizvode (biljna ulja, šećeri, brašno i 
sl.), voćarstvu i povrćarstvu, skladištenje u kondicionim 
skladištima i prerada u polutrajne prehrambene proizvode te 
voćne napitke (sokovi, džem, konzervirano voće i povrće i sl.).

 - Interventna nabava 

 - dezinfekcijskih sredstava, sapuna i deterdženata za pranje, 
sredstava za dezinfekciju zatvorenih prostora, bolnica i drugih 
ustanova te zaštitne opreme za potrebe borbe protiv koronavirusa,
 ostalih proizvoda od potencijalno ugroženih industrijskih i 
poljoprivrednih proizvođača, te njihovo uvrštavanje u Bilancu 
strateških robnih zaliha.

Mjere Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i 
investicije (HAMAG-BICRO):

 - Moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmova te Mikro i malih
 zajmova za ruralni razvoj do 31. prosinca 2020. te prolongat 
otplate/roka korištenja kredita za koje je izdano jamstvo.

 - Uspostavljanje novog nancijskog instrumenta Mikro zajam za 
ruralni razvoj za obrtna sredstva (brža obrada, poček, niža 
kamatna stopa).

 - Kontra garancije za 50% glavnice za obrtna sredstva kredita za 
turizam (kamatna stopa 0,5%-0,75%-1,0%).

Mjere ministarstva poljoprivrede:

 - Primjena dodatnog mehanizma eksibilnosti između fondova za
 povećanje proizvodno vezanih plaćanja ili uvođenje interventnih 
mjera (Program za poljoprivredu) uz prethodno odobrenje 
Europske komisije,

 - Pomoć sektoru poljoprivrede zbog ograničenja prometa i 
povećanja manipulativnih troškova (predlaganje novog programa 
državnih i de minimis potpora),

 - Financiranje privremene obustave ribolova uz prethodno 
odobrenje Europske komisije.

- Povećanje sredstva za de minimis potpore za sektor ribolova i 
akvakulture,

 - Financiranje ambalaže za proizvode ribarstva uz prethodno 
odobrenje Europske komisije,

 - Odgoda roka plaćanja dospjelih obveza Hrvatskim šumama 
d.o.o. za drvne sortimente - prerada drva i proizvodnja namještaja,

 - Odgoda roka izvršenja ugovornih obveza korisnicima svih 
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investicijskih mjera Programa ruralnog razvoja,

 - Odgoda roka izvršenja ugovornih obveza vezanih uz de minimis 
potpore 2019. - prerada drva i proizvodnja namještaja,

 - Uspostavljanje kreditne linije za obrtna sredstva za sektor 
poljoprivrede i šumarstva te prerade drva,

 - Odgoda plaćanja zakupnine i koncesijskih naknada za 
poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske,

 - Odgoda plaćanja naknada za koncesije i privez brodova u 
ribarstvu.

Mjere ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije
:

 - Povećanje alokacije za nancijski instrument 'ESIF Mikro 
zajmovi' za obrtna sredstva mikro i male poduzetnike (1000-25000 
eura, poček 12 mjeseci, smanjenje kamata  na 0,5% - 0,75% - 1,0% 
ovisno o indeksu razvijenosti) koje provodi HAMAG-BICRO.

 - Smanjenje kamatnih stopa na investicijske kredite sa 30% 
udjelom obrtnih sredstava 'ESIF Mikro i Mali zajmovi' na 0,1 
%-0,25%-0,5% ovisno o indeksu razvijenosti  koje direktno 
provodi HAMAG-BICRO.

 - Povećanje maksimalne stope jamstva za 'ESIF pojedinačna 
jamstva' za kredite za obrtna sredstva sa 65% na 80% glavnice 
kredita (iznos jamstva 150.000-1.000.000 eura)  koje provodi 
HAMAG-BICRO putem 17 nancijskih institucija.

 - Bezuvjetno produljenje trajanja projekta s rokom završetka u 
ožujku, travnju i svibnju 2020. godine, kao i obveze povrata 
sredstava s rokom dospijeća u ožujku, travnju i svibnju za 90 
dana- za sve projekte sunancirane iz Operativnog programa 
Konkurentnost i kohezija koji su u provedbi.

 - Potvrđivanje 75% potraživanih izdataka iz Operativnog 
programa Konkurentnost i kohezija kroz Zahtjev za plaćanje, a 
ostalih 25% po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u 
predmetnoj nabavi radova/roba i/ili usluga i donošenju odluke o 
ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25% 
iznosa.

 - Uspostava novog nancijskog instrumenta „COVID-19 zajmovi“ 
za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike.

Mjere ministarstva mora, prometa i infrastrukture

 - Odstupanje od obveza obavljanja univerzalne usluge zbog 
nemogućnosti postupanja u skladu sa Zakonom o poštanskim 
uslugama.

 - Privremena obustava naplate naknade za dozvole za izvanredni 
prijevoz na javnim cestama u razdoblju do 1. lipnja 2020.

 - Izmjena propisane duljine ophodarske dionice za autoceste 
omogućiti obavljanje ophodnji autoceste jednom u 12 sati sve 

dane u tjednu (manji broj ophodnji).

 - Privremena odgoda sezonskog povećanja cestarine za 10% za 
vozila IA, I i II skupine u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

 - Privremeno produženje sezonskog „zimskog“ ENC popusta (koji 
prestaje 31. ožujka) do 1. lipnja 2020.

 - Dodatni popust od 7% za vozila EURO VI za vozila III i IV 
skupine koja koriste ENC uz naknadno plaćanje 
kreditnom/naftnom karticom, tijekom godine dana.

 - Odgoda primjene novog Pravilnika o brodicama, čamcima i 
jahtama u pogledu zahtjeva za opremanjem.

 - Privremeno produljenje valjanosti svjedodžbi i drugih isprava u 
međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi.

 - Preporuka lučkim upravama za odgodu plaćanja stalnog dijela 
koncesijskih naknada i pristojbi za korištenje operativne obale u 
lukama otvorenim za javni promet.

Mjere ministarstva kulture

 - Potpore samostalnim umjetnicima, samozaposlenima i zičkim i
 pravnim osobama u kulturnim i kreativnim industrijama.

 - Odgoda izvršenja obveza zičkih i pravnih osoba u području 
kulture za realizaciju programa prema Ministarstvu kulture, 
Hrvatskom audiovizualnom centru i Zakladi Kultura nova.

 - Priznavanje troškova organizacije odobrenih programa u kulturi 
otkazanih zbog epidemije koronavirusa.

 - Osiguravanje sredstava zičkim i pravnim osobama u području 
kulture za produženo razdoblje pripremnih aktivnosti za odobrene
 projekte u kulturi.

 - Privremena obustava revizije statusa samostalnih umjetnika na 
razdoblje od šest mjeseci.

 - Isplata sredstava fonda za poticanje pluralizma medija za 2020. 
godinu uz mogućnost prenamjene djela fonda na temu javnog 
praćenja epidemije koronavirusa.

Mjere ministarstva rada i mirovinskog sustava vjerojatno su 
najznačajnije mjere i bit će u fokusu šire javnosti a posebno 
zaposlenim osobama u privatnom sektoru i poslodavcima. Vlada 
RH će sve sektore pogođene epidemijom COVID - 19 nastojati 
zaštititi poticanjem očuvanja radnih mjesta tako što će, u visini 
minimalne plaće, poticati svakog zaposlenika koji bi eventualno 
ostao bez posla. Omogućeno je nanciranje 100 posto troška neto 
minimalne plaće u naredna tri mjeseca, uz mogućnost produženja
, čime bi bilo obuhvaćeno oko 400 tisuća radnih mjesta. Mjeru ne 
bi mogli koristiti poslodavci koji koriste druge mjere Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje i drugih davatelja, a kojima je opravdani 
trošak i trošak plaće, a poslodavcima koji će koristiti ovu mjeru 
uvodi se restrikcija uvoza radne snage ili zapošljavanja.
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Izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, od 1. 
travnja povećavaju se potpore za drugih šest mjeseci djetetova 
života. U prvih šest mjeseci rodiljna je potpora za zaposlene ili 
samozaposlene roditelje jednaka punoj plaći, a u sljedećih šest, 
ako roditeljski dopust koriste oba roditelja, iznos se podiže za 1663
 kune te iznosi 5654 kuna, što je povećanje za 41,6 posto. 

Zakonskim izmjenama također skraćuje se i radni staž potreban za
 ostvarenje prava na potporu, s 12 na devet mjeseci, odnosno 
umjesto 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine na 12 
mjeseci.

Ostale mjere ministarstva rada i mirovinskog sustava:

 - Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenima 
koronavirusom,

 - Privremena mjera suspenzija potpora za samozapošljavanje i 
zapošljavanje s ciljem osiguranja dodatnih sredstava za očuvanje 
radnih mjesta u sektorima pogođenima koronavirusom,

 - Produženje trajanja mjere stalni sezonac,

 - Osiguranje isplate minimalne plaće za osobe s invaliditetom 
zbog zadržavanja u zaposlenosti,

 - Odgoda plaćanja novčane naknade za sve poslodavce obveznike
 kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom,

 - Omogućavanje korisnicima EU potpora mogućnost privremene 
obustave ili odgode provedbe projekata, odgodu plaćanja povrata 
i uvažiti smanjeno ostvarenje planiranih indikatora na projektima 
uslijed objektivnih novonastalih okolnosti,

 - Bezuvjetno produljenje trajanja projekta od tri mjeseca - za sve 
projekte sunancirane iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski
 potencijali koji su u provedbi i sa rokom završetka u mjesecima 
ožujak, travanj i svibanj 2020,

 - Potvrđivanje 75% potraživanih izdataka iz Operativnog 
programa Učinkoviti ljudski potencijali kroz Zahtjev za plaćanje, a
 ostalih 25% po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u 
predmetnoj nabavi radova/roba i/ili usluga i donošenju odluke o 
ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25% 
iznosa.

Od svih gospodarskih mjera koje je Vlada RH donijela kako bi 
ublažila posljedice pandemije na hrvatsko gospodarstvo i radna 
mjesta svakako će mjera „Potpore za očuvanje radnih mjesta u 
djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID - 19)“ imati 
najviše značaja za zaposlene osobe i poslodavce. Navedena mjera 
uključuje nanciranje 100% troška neto minimalne plaće u 
naredna tri mjeseca, uz mogućnost produženja čime bi bilo 
obuhvaćeno oko 400 tisuća radnih mjesta. Mjeru ne bi mogli 
koristiti poslodavci koji koriste druge mjere Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak i 
trošak plaće, a poslodavcima koji će koristiti ovu mjeru uvodi se 
restrikcija uvoza radne snage ili zapošljavanja. Kako će HZZ svoje 

aktivnosti usmjeriti na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima i 
sektorima koji su najugroženiji, predlaže se privremena obustava 
potpora za samozapošljavanje i zapošljavanje.

Cilj mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je 
zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) 
narušena gospodarska aktivnost. Korisnici mjera su zaposlenici a 
prijavitelj na mjeru je poslodavac. Visina subvencije je u iznosu od
 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom 
vremenu, iznos do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u 
nepunom radnom vremenu odnosno razmjerni dio iznosa od 
3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu 
radili prema Odluci Stožera civilne zaštite.

Ciljane skupine poslodavca su iz sektora:

 - djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i 
pića,

 - prijevoza i skladištenja,

 - poslodavci iz djelatnosti zdravstvenog turizma,

 - radno - intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije - 
tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj,

 - poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno 
Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, 
jedinica lokalne samouprave),

 - i drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih 
okolnosti.

Ciljane skupine radnika

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz Prihvatljivih sektora i 
poslodavaca. 

 - ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, 
direktore, prokuriste i sl., uz izuzeće poslodavaca kod kojih je 
zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta.

Poslodavci iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca trebaju: opisati 
razloge zbog kojih traže potporu za očuvanje radnih mjesta i isto 
potkrijepiti dokazima te potvrditi potpisanom Izjavom o točnosti 
podataka i razloga, a koju daju pod krivičnom i materijalnom 
odgovornošću. Razlozi mogu biti : Pad prometa, otkazivanje 
rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl., otkazivanje 
ugovornih poslova i narudžbi, nemogućnost isporuke gotovih 
proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, 
strojeva, alata i sl., nemogućnost novih narudžbi sirovina, 
repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad, poslodavac 
također navodi aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja 
radnih mjesta. Za dodjelu potpore potrebno je ispuniti i dokazati 
jedan od navedenih razloga, nema kumulacije razloga. Za 
obrazloženje pada prihoda potrebno je dostaviti tabličnu 
usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev 
sa istim mjesecom prethodne godine, uz projekcija prihoda u 
narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja 
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prethodne godine (prihvatljiv je pad veći od 20%). HZZ u svrhu 
dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada
 iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može 
zatražiti i drugu dokumentaciju npr. kvartalnu Prijavu PDV-a za 
usporedno razdoblje 2020./2109. i sl.

Dokumentacija koju dostavlja i popunjava Poslodavac

 - Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama dostupni su na 
internetskim stranicama HZZ-a u sekciji Dokumentacija za predaju
 zahtjeva (mjera Potpore za očuvanje radnih mjesta u 
djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID - 19)

 - Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore.

 - Zahtjev se predaje on-line, elektroničkom poštom (e-mail) ili u 
nadležnu službu HZZ-a prema sjedištu poslodavaca.

Poslodavac ima obvezu odmah ili najkasnije u roku od 8 dana 
obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s 
pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza. Za 
opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora 
na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno 
uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog 
skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na 
isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza. 
Ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, 
isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan 
ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za 
isplatu. Dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći radnicima za koje 
koristi potporu do kraja mjeseca za koji je isplaćena potpora, a 
koji sadrži tablicu s popisom radnika, uz vlastoručni potpis 
radnika i datum isplate. Poslodavac može uputi prigovor na 
dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana od dan 
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.

Isplate sredstava po odobrenim zahtjevima su u pravilu do 15. u 
mjesecu za prethodni mjesec a početak primjene mjera je od  
01.03.2020., i dalje, a najduže do 3 mjeseca.

Popis potrebne dokumentacije s prilozima HZZ-a koju je potrebno 
dostaviti:

 - Popis radnika za koje se traži potpora (prilog),

 - Popis radnika po mjerama aktivne politike zapošljavanja 
(prilog),

 - Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore 
(prilog),

 - Zahtjev za dodjelu Potpore za očuvanje radnih mjesta 
Koronavirus (COVID-19) (prilog).

Popis ostale potrebne dokumentacije:

 - Odluku Stožera civilne zaštite RH (nacionalnog, županijskog, 
jedinica lokalne samouprave),

 - Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, 
problema u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijal i 
sirovina i drugo,

 - Obrazloženje pada prihoda - dostaviti tabličnu usporedbu 
prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev s istim 
mjesecom prethodne godine, uz projekcija prihoda u narednom 
razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne 
godine.

Predaja je moguća od 23. ožujka u 00:01, a Zahtjev se predaje 
on-line, elektroničkom poštom (e-mail) ili u nadležnu službu 
HZZ-a prema sjedištu poslodavaca.

Poslodavci kojima bude dodijeljena potpora za očuvanje radnih 
mjesta:

 - ne smiju uvoziti radnu snagu niti zapošljavati na radna mjesta u 
cijelom razdoblju korištenja ove mjere.

 - ukoliko su unazad 12 mjeseci registrirali poslovni subjekt i koji 
koriste sredstva za samozapošljavanje ne mogu koristi mjeru.

 - obvezni su u dvostrukom vremenu od vremena korištenja 
potpore (mjesec dana korištenja potpore - obveza zadržavanja 
radnika u radnom odnosu dva mjeseca) održati broj zaposlenih 
utvrđen na dan podnošenja Zahtjeva.

 - odmah ili najkasnije u roku od osam dana morat će obavijestiti 
HZZ ako je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s
 točnim datumom i razlogom otkaza.

Dokument (Popis radnika za koje se traži potpora)

Dokument (Popis radnika po mjerama aktivne politike 
zapošljavanja)

Dokument (Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje 
potpore)

Dokument (Zahtjev za dodjelu Potpore za očuvanje radnih mjesta 
Koronavirus (COVID - 19))
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