
 
Poštovani, 
  
Slijedom Vašeg dopisa u vezi mogudnosti korištenja potpore za očuvanje radnih mjesta za 
zdravstvene ustanove koje dio djelatnosti obavljaju pružanjem usluga na slobodnom tržištu, u okviru 
djelokruga Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, odgovaramo kako 
slijedi: 
  
Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (Covid – 19) za 
listopad -prosinac, mogu koristiti poslodavci iz skupina djelatnosti koje su najviše pogođene 
posljedicama epidemije koronavirusa. Prihvatljive djelatnosti su određene uvjetima provedbe ove 
mjere. Također, uvjetima je propisano kako se mjera ne odnosi na: 
  
-        poslovne subjekte, čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave, i 
na poslovne subjekte koje su ti poslovni subjekti osnovali 
-        poslovne subjekte, u kojima Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave imaju 
vlasničke udjele više od 25%, i na njihova trgovačka društva kderi. 
  
Izuzede od navedenoga, primjenjuje se isključivo na poslodavce iz Sektora I: Djelatnosti pružanja 
smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pida i Sektora H: putnički prijevoz. Navedeni uvjeti na 
jednak način se primjenjuju na sve poslovne subjekte te nažalost Hrvatski zavod za zapošljavanje ne 
može raditi iznimke.  

  
Ujedno, neovisno o djelatnosti Potporu mogu koristiti poslovni subjekti koji ne mogu obavljati 
djelatnost ili im je rad ograničen Odlukama Stožera civilne zaštite ili odlukom epidemiologa. 
  
Također, djelatnost 86.10 „Djelatnosti bolnica“ nije prihvatljiva djelatnost za korištenje Potpora, 
neovisno da li se radi o poslodavcima iz javnog ili privatnog sektora. 
  
Uvođenje izuzetaka u pogledu navedenih kriterija po osnovi djelatnosti poslodavca (koja nije glavna), 
zahtijevalo bi detaljnu analizu stanja unutar sektora kojom bi se isto opravdalo. U suprotnom, na taj 
način bi se otvorio prostor koji bi omogudio poslodavcima iz drugih sektora slične zahtjeve u pogledu 
prilagodbe propisanih kriterija prirodi njihova poslovanja.  
  
Međutim, napominjemo kako se u okviru potpora za očuvanje radnih mjesta, od srpnja 2020. godine 
provodi i Potpora za skradivanje radnog vremena, koja nije izravno vezana uz djelatnost poslovnog 
subjekta ili status javnog ili privatnog sektora, te Vas upudujemo da razmotrite mogudnosti korištenja 
iste. 
  
S poštovanjem, 
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