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Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 

1. OBRAZOVANJE NEZAPOSLENIH  

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi mjere obrazovanja radi nadogradnje postojećih znanja ili 

vještina te usvajanja novih, a s ciljem poticanja cjeloživotnog učenja, stvaranja potrebne 

kvalificirane radne snage te smanjenja nesrazmjera ponude i potražnje na svim razinama tržišta 

rada. 

Adekvatnim obrazovanjem, dugotrajno nezaposlenim i ostalim ranjivim skupinama nezaposlenih, 

podiže se razina kvalificiranosti i otklanja rizik od dugotrajne nezaposlenosti te se ujedno utječe i 

na razvoj stavova o potrebi cjeloživotnog učenja. 

Mjera je usmjerena na povećanje razine zapošljivosti nezaposlenih osoba te usklađivanje njihovih 

kvalifikacija s potrebama na lokalnom tržištu rada. Osobe koje imaju neadekvatnu razinu i vrstu 

obrazovanja, upućuju se u programe stručnog osposobljavanja, prekvalifikacije ili usavršavanja u 

obrazovnim ustanovama prema planu obrazovanja za svaki regionalni/područni ured Zavoda. 

Trajanje mjere je prosječno 6 mjeseci, a mogu je koristiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju 

Zavoda te hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva. 

Obrazovnoj ustanovi se financira 100% troškova koji se odnose na trošak nastave i materijalne 

troškove praktične nastave. Polazniku se isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u dnevnom 

iznosu, u visini od 50% minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja. Polazniku 

se financiraju troškovi liječničkog pregleda ako je isti uvjet za upis u obrazovni program. 

Osoba koja je upućena na obrazovanje ne briše se za vrijeme obrazovanja iz evidencije nezaposlenih 

i prima novčanu pomoć. Ukoliko je osoba u trenutku početka obrazovanja primatelj naknade za 

vrijeme nezaposlenosti, isplaćivanje naknade se obustavlja za vrijeme obrazovanja kod poslodavca, 

a po završetku obrazovanja novčana naknada se nastavlja isplaćivati za ostatak razdoblja do kojeg 

je priznato pravo na naknadu. 

Zavod je u obvezi plaćati troškove osiguranja po propisima HZMO-a za vrijeme obrazovanja. 
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2. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE 

 
Potpore za zapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju s ciljem poticanja zapošljavanja 

nezaposlenih te su dostupne poduzetnicima koji djeluju profitno.  

 

Ovu mjeru mogu koristiti: 

• Osobe bez staža osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih 

• Osobe sa stažem osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih: 

o hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve 

seksualnog nasilja u ratu, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s 

teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i 

roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, povratnici s odsluženja zatvorske 

kazne – osobe uključene u probaciju, liječeni ovisnici, žrtve trgovanja ljudima, 

žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno 

privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz 

sustava skrbi domova za djecu, udomiteljskih obitelji te odgojnih Zavoda, 

beskućnici prijavljeni u evidenciju nezaposlenih, a koje nisu bile zaposlene s 

redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci 

o mlade nezaposlene osobe do 29 godina  bez obzira na radni staž i razinu 

obrazovanja koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci i 

koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih (uključjući i bivše polaznike SOR-a) 

o dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina  bez obzira na radni staž i 

razinu obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci 

o osobe bez završenog srednjoškolskog obrazovanja prijavljene u evidenciju 

nezaposlenih 

o osobe od 30 do 35 godina  koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom tijekom 

prethodnih 6 mjeseci (uključjući i bivše polaznike SOR-a) 

o osobe između 45 i 50 godina starosti prijavljene u evidenciju nezaposlenih koje 

nisu bile zaposlene s redovnom plaćom unazad 6 mjeseci 

o osobe romske nacionalne manjine prijavljene u evidenciju nezaposlenih 

o osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj 

jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi 

poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju 

o osobe između 15 i 24 godine  starosti prijavljene u evidenciju nezaposlenih 

o osobe starije od 50 godina 

• Osobe s invaliditetom 

• Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva  

 

Trajanje mjere je 12 mjeseci, a sufinanciraju se troškovi rada osobe koju zapošljavate do 50% 

godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom. 
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3. STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA / PRIPRAVNIŠTVA 

 
Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva su mjere putem kojih se osposobljavaju 

mlade osobe za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, a s ciljem stjecanja iskustva 

ili formalnog uvjeta za pristupanje stručnom/majstorskom ispitu. 

 

Ova potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva može se koristiti u 

sklopu realnog sektora i javnih službi.  

 

Potporu u realnom sektoru mogu koristiti nezaposlene osobe bez staža osiguranja prijavljene u 

evidenciju nezaposlenih te nezaposlene osobe sa stažem osiguranja, ali bez staža osiguranja u 

zvanju u svojoj obrazovnoj razini koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom tijekom prethodnih 6 

mjeseci i prijavljene u evidenciju nezaposlenih. Potporu u sklopu javne službe mogu koristiti 

nezaposlene osobe bez staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, 

zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih. 

 

Trajanje mjere je 12 mjeseci. U realnom sektoru se financira 50% iznosa bruto II plaće, bez gornjeg 

ograničenja, prema plaći tog radnog mjesta pooslodavca ili 75% za osobe s invaliditetom i 50% troška 

prijevoza. U javnoj službi financiranje mjere iznosi 100% iznosa prema iznosu pripravnićke plaće, koja 

iznosi 85% plaće radnog mjesta, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti 

poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća. 
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4. POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE 

 

Potpore za samozapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju nezaposlenim osobama koje se 

odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju Zavoda.  

 

Ova mjera traje 12 mjeseci, a mogu je koristiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje 

su obavile sve aktivnosti dostupne u nadležnom područnom uredu (individualno savjetovanje, 

radionica za samozapošljavanje) u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje, a u skladu s 

dinamikom razrade poduzetničke ideje, te hrvatski povratnici iz EU zemalja. Osobe mogu potporu 

koristiti za udruživanje u nove poslovne subjekte i preuzamnje postojećih subjekata. Za vrijeme trajanja 

mjere, osobama koje su se samozaposlile moguće je odobriti osposobljavanje na random mjestu za 

jednu ili dvije osobe. 

 

Visina potpore za samozapošljavanje određuje se prema području u kojem osoba ima prebivalište 

najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva i otvara poslovni subjekt te dijeli se prema stupnju 

razvijenosti lokalne i regionalne samouprave (Odluku o razvrstavanju jedinica lokalne i regionalne 

samouprave prema stupnju razvijenosti vidjeti na mrežnoj stranici Narodnih novina: https://narodne-

novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_132_3022.html) u tri skupine, i to: 

- 1. skupina za općine i gradove od I do IV  

– do 100.000,00 kn tj. do 110.000,00 kn ukoliko se kombinira sa osposobljavanjem na 

radnom mjestu; 

- 2. skupina V do VI  

– do 85.000,00 kn tj. do 95.000,00 kn ukoliko se kombinira sa osposobljavanjem na 

radnom mjestu; 

- 3. skupina VII do VIII (uključujući i Rijeku) 

– do 75.000,00 kn tj. do 85.000,00 kn ukoliko se kombinira sa osposobljavanjem na 

radnom mjestu. 

 

Ukoliko se više nezaposlenih osoba udružuje u isti poslovni subjekt samo jednoj osobi može biti 

dodijeljen maksimalni iznos potpore, dok drugi suosnivači mogu ostvariti potporu u najvišem iznosu 

do 55.000,00 kuna. Za korištenje mjere osposobljavanje na radnom mjestu također može biti odobreno 

dodatnih 10.000,00 kuna ukoliko su zadovoljeni kriteriji za tu mjeru. Jedan od podnositelja zahtjeva 

mora naznačiti traženi iznos na obrascu zahtjeva za dodjelu potpore za samozapošljavanje. 

 

Iznosi potpora za udruživanje u poslovne subjekte: 

- U slučaju osnivanja zadruge i zapošljavanja u zadruzi, gornja granica iznosa potpore za 

samozapošljavanje za pet osoba koje se udružuju iznosi za: 

- 1. skupinu do 320.000,00 kn 

- 2. skupinu do 305.000,00 kn 

- 3. skupinu do 295.000,00 kn 

- U slučaju osnivanja i zapošljavanja u trgovačkom društvu, gornja granica iznosa potpore za 

samozapošljavanje za najviše 4 osobe iznosi za: 

- 1. skupinu do 265.000,00 kn 

- 2. skupinu do 250.000,00 kn 
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- 3. skupinu do 240.000,00 kn 

- U slučaju otvaranja obrta ili slobodne profesije potpora se može dodijeliti za najviše dvije osobe te je 

gornja granica iznosa potpore za samozapošljavanje za: 

- 1. skupinu do 155.000,00 kn 

- 2. skupinu do 140.000,00 

- 3. skupinu do 130.000,00 kuna. 

 

Kao nezaposlena osoba, kako biste koristili ovu mjeru trebate ispuniti sljedeće kriterije:  

• Izradili ste poslovni plan iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja održiva 

• Prošli ste aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom regionalnom/područnom 

uredu 

• Izradili ste troškovnik u kojem je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog 

subjekta 

• Troškovi koji se navode u troškovniku usmjereni su na registraciju poslovnog subjekta i sredstva 

povezana s obavljanjem djelatnosti (nabava opreme, zakup poslovnog prostora, obavezni 

doprinosi za prvih 11 mjeseci). 

 

Potpore za proširenje poslovanja 

 

Potpore za samozapošljavanje za proširenje poslovanja dodjeljuje se poslovnom subjektu koji je već 

ostvario potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle, te je dokazao da je ispunio 

sve obveze prema Zavodu, a ukoliko planira proširenje poslovanja. Proširenje poslovanja može 

značiti otvaranje nove poslovne jedinice ili pogona, razvoj novih proizvoda ili usluga, pokretanje 

nove djelatnosti i sl. Uz zahtjev je potrebno dostaviti poslovni plan za proširenje poslovanja. 

Također, poslovni subjekti koji su registrirani za više djelatnosti dužni su dostaviti dokaz o vrsti 

djelatnosti koju su dosad pretežito obavljali (računi, izvodi, ugovori i sl). Ukoliko podnositelj zahtjeva 

poslovni plan potkrijepi ugovorima, predugovorima/izjavama o poslovnoj suradnji, pismima 

namjere, odobrenim projektima i sl., ostvarit će prednost u postupku bodovanja. Potpora se može 

dodijeliti samo u slučaju novog zapošljavanja pri čemu su doprinosi za nove zaposlenike obvezna 

stavka troškovnika. Korisnik potpore obvezan je prije isplate sredstava po ugovoru o dodjeli potpore 

dostaviti dokaz da je sklopio ugovor o radu s jednom ili dvije osobe iz evidencije nezaposlenih. 
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5. JAVNI RAD 

 

Javni rad je mjera čiji je program temeljen na društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna 

zajednica ili organizacije civilnog društva. Cilj mjere je uključiti nezaposlene osobe u program 

aktivacije na poslovima društveno korisnog rada.  

 

Ovu mjeru mogu koristiti dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u 

nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe, i to podijeljeni u tri skupine: 

 

1. skupina – osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada: 

- bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih 

hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog 

iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece 

oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe 

bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, 

azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, 

mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih 

zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, 

osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici 

i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da 

bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju, 

- osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci i 

- osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina. 

 

2. skupina:  

- korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih. 

 

3. skupina: 

- osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci, 

- osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci, 

- mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju do 36 mjeseci i 

- mladi od 25 do 29 godina prijavljeni u evidenciju od 6 mjeseci do 36 mjeseci. 

 

Trajanje mjere je 6 mjeseci (puno radno vrijeme), 9 mjeseci (6 mjeseci rada u punom radnom 

vremenu, a preostala 3 mjeseca u nepunom uz mogućnost obrazovanja) ili 9 mjeseci u nepunom 

radnom vremenu za korisnike zajamčene minimalne naknade. Financira se 100% troška minimalne 

bruto plaće u iznosu od 4.732,82 kn za prvu skupinu, odnosno, 50% troška minimalne bruto plaće u 

iznosu od 2.366,41 kn za drugu i treću skupinu. 

 

Kako bi nezaposlena osoba mogla koristiti ovu mjeru treba ispuniti sljedeće kriterije: 

- u posljednje tri godine nije radila u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci i 

- korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, u javni rad se mogu 

uključiti u nepunom radnom vremenu. 
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6. OSPOSOBLJAVANJE NA RADNOM MJESTU 

 

Osposobljavanje na radnom mjestu je mjera čiji je cilj osposobiti nezaposlene osobe za stjecanje 

praktičnih znanja i vještina na radnom mjestu potrebnih za obavljanje poslova tog istog radnog 

mjesta. Nakon osposobljavanja nezaposlena osoba stječe potvrdu poslodavca o usvojenim 

znanjima i vještinama ili javnu ispravu u slučaju da se teorijski dio osposobljavanja obavlja u 

obrazovnoj ustanovi. Trajanje mjere je do 6 mjeseci za sve podmjere.  

 

Mjeru za stjecanje potvrde poslodavca mogu koristiti nezaposlene osobe s najviše završenom 

srednjom školom koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koja će se osposobljavati; 

nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih dulje od 12 mjeseci koje su izgubile znanja 

i vještine potrebne na poslovima za koje će se osposobljavati; nezaposlene osobe koje se 

osposobljavaju za specifične programe iz sustava visokih tehnologija, složenijih i poslova više 

kvalifikacijske razine, te poslova za koje nema programa obrazovanja u okviru redovitog školovanja 

– uvjet najmanje 4 godišnja srednja strukovna škola ili općeg obrazovanja i osobe iz sustava 

visokoškolskog obrazovanja koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koje će se 

osposobljavati; nezaposlene osobe koje se zapošljavaju za rad u sezoni bez obzira na razinu 

obrazovanja.  

 

Za korištenje mjere se polazniku osposobljavanja isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u 

visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 3.392,20 kn. A 

poslodavcu se isplaćuju troškovi mentorstva koji iznose do 1000,00 kn mjesečno po osobi za 

jednostavne programe osposobljavanja, do 1.200,00 kn neto mjesečno po osobi za složenije 

programe osposobljavanja, te do 1.500,00 kn neto mjesečno po osobi za jako složene programe 

osposobljavanja. 

 

Mjere za stjecanje javne isprave o osposobljenosti mogu koristiti nezaposlene osobe s najviše 

završenom srednjom školom koje nemaju radno iskustvo u poslu za koji će se osposobljavati; te 

nezaposlene osobe koje se zapošljavaju za rad u sezoni bez obzira na razinu obrazovanja. 

 

Za korištenje mjere se polazniku osposobljavanja isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u 

visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 3.392,20 kn. A 

poslodavcu se isplaćuje trošak teorijske nastave u obrazovnoj ustanovi i polaganje ispita 

osposobljenosti do 18.000,00 kn, troškovi mentorstva koji iznose do 1000,00 kn mjesečno po osobi 

za jednostavne programe osposobljavanja, do 1.200,00 kn neto mjesečno po osobi za složenije 

programe osposobljavanja i do 1.500,00 kn neto mjesečno po osobi za jako složene programe 

osposobljavanja, te trošak liječničkog pregleda. 

 

Mjere za stjecanje potvrde poduzetničke potporne institucije mogu koristiti nezaposlene osobe 

koje se osposobljavaju za specifične programe iz sustava visokih tehnologija, složenijih i poslova više 

kvalifikacijske razine, te poslova za koje nema programa obrazovanja u okviru redovitog školovanja 

– uvjet najmanje 4 godišnja srednja strukovna škola ili općeg obrazovanja i osobe iz sustava 

visokoškolskog obrazovanja koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koje će se 

osposobljavati; te zaposlene osobe kod poslodavca koje se uključuju u specifične programe novih 
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zanimanja i zanimanja kojih nema u redovitim programima školovanja, a s ciljem stjecanja znanja 

za mentora i provođenjem istih programa kod svojih poslodavaca. 

 

Za korištenje mjere se polazniku osposobljavanja isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u 

visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 3.392,20 kn. A 

poslodavcu se isplaćuje trošak osposobljavanja u poduzetničkoj potpornoj instituciji do 18.000,00 

kn. 

 

Mjera osposobljavanja na radnom mjestu hrvatskih povratnika/useljenika iz hrvatskog 

iseljeništva mogu koristiti Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva u dobi do 65 

godina.  

 

Za korištenje mjere se polazniku osposobljavanja isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć za 

polaznika koji se nalazi u evidenciji nezaposlenih, a za polaznika koji se ne nalazi u evidenciji 

nezaposlenih novčana isplata u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna 

osiguranja, koja iznosi 3.392,20 kn. Poslodavcu se isplaćuje trošak teorijske nastave u obrazovnoj 

ustanovi i polaganje ispita osposobljenosti do 18.000,00 kn, trošak mentorstva do 1.500,00 kn 

(ovisno o težini programa osposobljavanja), trošak liječničkog pregleda, uplata obveznih doprinosa 

zdravstvenog osiguranja te troškovi prijevoda i priznanja inozemne svjedodžbe ili diplome. 

 

 

  



Info  pult  za  zapošl javanje -  pr iručnik  

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 

7. STALNI SEZONAC 

 

Stalni sezonac je mjera čiji je cilj financijska podrška radnicima koji su zaposleni samo tijekom 

sezone, a drugi dio godine nisu zaposleni. Mjera je dostupna poslodavcima iz svih djelatnosti koji 

tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja. 

 

Ovu mjeru mogu koristiti osobe koje su kontinuirano radile najmanje 6 mjeseci kod istog poslodavca 

i koje će kod istog poslodavca raditi još najmanje jednu sezonu (najmanje 6 mjeseci). 

 

Trajanje mjere je 6 mjeseci uz mogućnost produžetka za vrijeme trajanja posebnih okolnosti 

uzrokovanih Koronavirusom (COVID-19). Korisniku se za financiranje mjere isplaćuje novčana 

pomoć za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju 

izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini 70% iznosa prosječne plaće 

isplaćene u gospodarstvu RH za prvih 90 dana, a 35% za preostalo razdoblje. Nakon isteka prvih šest 

mjeseci za osobe koje su koristile mjeru, a za vrijeme trajanja okolnosti uzrokovanih Koronavirusom 

(COVID – 19) isplaćuje se 50% neto iznosa minimalne plaće u iznosu od 1.625,00 kn. Poslodavcu se 

putem ove mjere isplaćuje 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, a u narednom 

razdoblju koje može trajati najduže 3 mjeseca, 50% produženog osiguranja. Nakon isteka prvih šest 

mjeseci za poslodavce koji već koriste mjeru, a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih 

Koronavirusom (COVID – 19) isplaćuje se 100% troška produženog osiguranja. 
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8. POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA 

 

Potpora za očuvanje radnih mjesta je državna potpora čiji je cilj očuvanje radnih mjesta kod 

poslodavaca kod kojih je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u 

poslovanju te stjecanje potrebnih znanja i vještina radnika koje je potrebno pripremiti za tržište s 

obzirom na potencijalni gubitak radnog mjesta zbog poteškoća u poslovanju poslodavca. 

 

Ovu mjeru mogu koristiti radnici zaposleni kod poslodavca koji je zbog privremenog pada poslovnih 

aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju izradio program za očuvanje radnih mjesta te radnici 

stariji od 50 godina zaposleni kod poslodavaca u poteškoćama ili koji zbog svojih osobnih radnih i 

drugih karakteristika ne mogu u potpunosti ispunjavati zahtjeve radnog mjesta. 

 

Trajanje mjere je do 6 mjeseci. Isplaćuje se potpora za skraćivanje radnog vremena kao razmjerni 

dio iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radniku skraćeno radno vrijeme (maksimalno do 40% 

skraćenja radnog vremena i maksimalno do 40% iznosa bruto I plaće), a financira se najviše do 

iznosa minimalne plaće prema posebnom propisu. Financira se ukupan trošak obrazovanja radnika. 
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