
 

Mjera listopad-prosinac te studeni-prosinac obuhvaćaju poslodavce u  

 prihvatljivim djelatnostima,  

 mikropoduzetnike i povezane dobavljače kojima je poslovanje narušeno zbog COVID-19 

okolnosti  

 djelatnosti obuhvaćene Odlukama Stožera ili epidemiologa.  

 

Navedeni dokazuju pad  prihoda od 40% i više te ovisno o padu dobivaju potporu od 2.000 do 

4.000 kn po radniku i nadoknadu fiksnih troškova putem Porezne uprave. Djelatnosti kojima je 

obustavljen rad ne moraju dokazivati pad prihoda.  

Od 4.12.2020.g. zaprimaju se zahtjevi za mjeru listopad-prosinac po novim kriterijima koji 

uključuju potporu za studeni i prosinac. 

 Poslodavci kojima je zahtjev za mjesec studeni odbijen prije stupanja na snagu ovih 

izmjena mjere listopad-prosinac, imaju pravo podnijeti novi zahtjev/dopuniti zahtjev 

sukladno izmijenjenim kriterijima mjere listopad-prosinac.  

 Poslodavci koji su predali zahtjev za mjesec studeni po mjeri listopad-prosinac prije 

stupanja na snagu ovih izmjena, primjenjivat će se kriteriji mjere listopad-prosinac koji su 

za njega povoljniji. Ako je Zahtjev ocijenjen negativno - NOVI ZAHTJEV predaje se 

jedino U SLUČAJU KADA JE NOVI RAZLOG PREDAJE ZAHTJEVA. 

Proširenje ciljane skupine radnika odobrava se za direktore, prokuriste, članove uprave i sl. 

Prihvaćaju se i radnici zaposleni do 31. listopada (kroz dopunu zahtjeva za studeni), te za radnike 

zaposlene do 31. studenog kroz dopunu zahtjeva za prosinac.  

 

Ostvarivanje prava na nadoknadu fiksnih troškova putem Porezne uprave:  



 Poslodavci koji su podnijeli zahtjev za očuvanje radnih mjesta sukladno Odlukama Stožera 

civilne zaštite mogu ostvariti pravo na dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili 

svih fiksnih troškova u visini koji utvrdi Ministarstvo financija, Porezna uprava. Za 

ostvarivanje ovoga prava potrebno je podnijeti zahtjev Ministarstvu financija, Poreznoj 

upravi. 

Postupak zaprimanja i odobravanja zahtjeva propisati će Ministarstvo financija, Porezna uprava i 

objaviti na svojim mrežnim stranicama porezna-uprava.hr. Po odobrenju zahtjeva od strane 

Ministarstva financija, Porezne uprave, HZZ će izvršiti isplate. 

Za sve detalje obratite nam se.  

Kontakt osoba: Josipa Jurčić, tel. 034/252-125 

 

 

 

 

 




