
Mjere aktivne 
politike zapošljavanja

HRVATSKI ZAVOD
ZA ZAPOŠLJAVANJE



Hrvatski zavod za zapošljavanje kontinuirano prati stanje na 

tržištu rada te prilagođava usluge  potrebama svojih korisnika. HZZ 

provedbom mjera aktivne politike zapošljavanja potiče i usmjerava 

korisnike na aktivno uključivanje i oblikovanje tržišta rada.

Mjere su usmjerene na poslodavce, te na zaposlene i nezaposlene 

osobe. Mjerama se nastoji olakšati poslovanje dodjelom potpora 

za zapošljavanje, podržati poslodavce u proširenju poslovanja 

istoimenom mjerom, ubrzati pronalazak posla mladima temeljem 

mjere pripravništva te pojednostaviti pokretanje vlastitog posla 

dodjelom potpore za samozapošljavanje osobama koje se žele okušati 

u poduzetništvu, a glavna prepreka im je nedostatak sredstava.

Također, potiče se zadržavanje u zaposlenosti. Mjerama obrazovanja 

i osposobljavanja polaznicima se omogućava stjecanje kompetencija 

za novo zapošljavanje ili zadržavanje radnog mjesta, poslodavcima 

se omogućava zapošljavanje radnika s kompetencijama potrebnim 

na tržištu rada, a za zaposlene radnike dostupna je potpora za 

usavršavanje.

Uz dosadašnje mjere aktivne politike zapošljavanja, u 2022. godini 

kreirano je pet novih mjera kojima se želi potaknuti zeleno i digitalno 

poduzetništvo u Hrvatskoj, a mjera "Biram Hrvatsku" namijenjena je 

privlačenju kvalificirane radne snage u svim dijelovima Hrvatske.

Više informacija o svim mjerama i prijavama potražite na 

www.mjere.hr.
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1. POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE 
I PROŠIRENJE POSLOVANJA

1.1.  Potpora za samozapošljavanje

Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti 

vlastiti posao. 

Ciljane skupine: 

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju 

vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Kako izgleda proces prijave za ostvarenje mjere samozapošljavanja?

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za dvije skupine 

korisnika, ovisno o budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog 

subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 

2007). Financira se maksimalan iznos do 150.000 kn (ovisno o 

djelatnosti) za pokretanje posla. 

Prijava u evidenciju nezaposlenih HZZ-a - online prijave 

www.hzz.hr/usluge-poslodavci-posloprimci/prijava-u-evidenciju-

nezaposlenih-covid19/ 

Radionica za samozapošljavanje koja nosi dodatne bodove 

(može se pohađati i prije prijave u evidenciju)

Podnošenje zahtjeva

Pisanje i predaja poslovnog plana i troškovnika - online na stranici 

mjere.hr (preduvjet je prijava u NIAS sustav e-građani)

Odobrenje i ocjena zahtjeva

Potpisivanje ugovora po odobrenju zahtjeva 

Isplata sredstava u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora.
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1. Skupina do 120.000,00kn

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje 

pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

Iznos koji nije potrebno obrazlagati u troškovniku uz poslovni plan 

te koji se može utrošiti prema potrebama poslovanja (uglavnom na 

inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta te na 

trošak rada zaposlenika i sl.) dodjeljuje se u visini od 40.000 kn za 

registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem, te u visini od 55.000 

kn za registraciju ostalih organizacijskih oblika poslovnih subjekata 

(dohodovni obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova).   

Dozvoljeno je udruživanje korisnika s potporama do 150.000,00 kn.

rudarstvo i vađenje  (odjeljci: 05-09) 

prerađivačka industrija (odjeljci: 10-33)

opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 

(odjeljak 35)

opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom 

te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci: 36-39)

građevinarstvo (odjeljci: 41-43)

(B)

(C) 

(D) 

(E) 

(F)

2. Skupina do 80.000,00kn

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje 

pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i 

motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

Prijevoz i skladištenje 

Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane 

(samo odjeljak 56)

Informacije i komunikacije

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

(G)

(H) 

(I)

(J) 

(M) 
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Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 

77, 78 i 79)

Obrazovanje

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

(N) 

(P) 

(Q) 

(R) 

(S) 

1.1.1. Potpora za samozapošljavanje - zeleno/digitalno

Za podnositelja zahtjeva koji udovoljava kriterijima zelenog ili digitalnog 

radnog mjesta, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta 

definiranih Pojmovnikom objavljenim na www.mjere.hr, iznos potpore 

određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a 

u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007). Potpora za 

samozapošljavanje može se dodijeliti za dvije skupine korisnika.

1. Skupina do 150.000,00kn

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje 

pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

prerađivačka industrija (odjeljci: 10-33)

opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)

opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje 

otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci: 36-39)

građevinarstvo (odjeljci: 41-43) 

(C)

(D)

(E)

(F)

2. Skupina do 110.000,00kn

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje 

pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
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Napomena: 

Budući poslodavac je dužan 20.000 kn od ukupnog iznosa potpore utrošiti na aktivnosti 
koje doprinose zelenoj/digitalnoj tranziciji uz detaljno obrazloženje u poslovnom planu. 
Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti 
sukladno registriranim djelatnostima, dok će se konačna visina dodijeljene potpore 
za samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja 
sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku, koji je 
sastavni dio poslovnog plana.

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i 

motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

Prijevoz i skladištenje 

Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane 

(samo odjeljak 56)

Informacije i komunikacije

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 

77, 78 i 79)

Obrazovanje

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

(G)

(H)

(I) 

(J)

(M)

(N) 

(P) 

(Q) 

(R) 

(S) 

1.2. Potpora za proširenje poslovanja

Potpora se može se dodijeliti poslovnom subjektu za proširenje 

postojećeg poslovanja, a kojem je već dodijeljena potpora za 

samozapošljavanje, bez obzira na godinu dodjele takve potpore, ako su 

ugovorne obveze po dodijeljenoj potpori za samozapošljavanju istekle. 

Pojam "proširenje poslovanja" znači otvaranje nove poslovne jedinice ili 

pogona, a mjera može dodijeliti samo u slučaju novog zapošljavanja pri 

čemu su doprinosi za novog zaposlenika obvezna stavka troškovnika.
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1.3. Mobilnost radne snage - BIRAM HRVATSKU

Cilj mjere je osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti većem 

dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim 

i demografski oslabljenim područjima s naglaskom na ruralna 

područja Slavonije, zaleđa dalmatinskih županija, Banovine, Korduna, 

Like, Gorskog kotara i otoka te poticati povratak aktivnog radnog 

stanovništva iz država Europskog gospodarskog prostora i Švicarske 

Konfederacije i Ujedinjenog  Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne 

Irske (dalje u tekstu: EGP).

Iznos potpore određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti 

poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom 

djelatnosti (NKD 2007.).

Potpora za proširenje poslovanja može se dodijeliti za dvije skupine 

korisnika po NKD djelatnosti, 1. Skupina - do 100.000,00 kn i 

2. Skupina - do 70.000,00 kn.

1.

2. 

Hrvatski državljani povratnici u dobi do 60 godina iz zemalja 

EGP-a neovisno o razini obrazovanja koji su radili najmanje 12 

mjeseci u posljednja 24 mjeseca u zemljama EGP ili bili uključeni u 

redovito obrazovanje i koji su se po povratku prijavili u evidenciju 

nezaposlenih u roku 30 dana od dana reguliranog prebivališta i 

samozapošljavaju se kroz mjeru potpora za samozapošljavanje 

unutar šest mjeseci od povratka/reguliranog prebivališta.      

Korisnici potpore za samozapošljavanje u 2022. godini, registrirani 

na području indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a koji su izvršili 

promjenu prebivališta na način da su se preselili iz područja 

indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, 

Ciljane skupine: 
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Za korisnike iz ciljane skupine 1. ukupni iznos od 50.000,00 kn

Za korisnike iz ciljane skupine 2. ukupni iznos od 25.000,00 kn

Visina subvencije:

III i IV, a sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, 

br. 132/17).

2. OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

2.1. Obrazovanje nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja

Polaznicima se omogućuje stjecanje kompetencija za novo 

zapošljavanje ili zadržavanje radnog mjesta. 

Ciljane skupine su nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja.

Financiranje:

Obrazovnoj ustanovi se financira 100% troškova koji se odnose na 

trošak nastave uključujući troškove zaštitne opreme i udžbenika. 

Zdravstvenoj ustanovi se financiraju troškovi liječničkih pregleda za 

obrazovne programe za koje je ono uvjet za upis, sanitetskog pregleda 

te potrebnih testova (COVID test).

Polazniku se isplaćuju:

Novčana pomoć nezaposlenim osobama prijavljenim u Evidenciju 

Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda;

Putni troškovi nezaposlenim osobama prijavljenim u Evidenciju 

Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda;
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Troškovi posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju 

članka 10., stavak 1., točka 2. Zakona o doprinosima1 za osobe 

osigurane u određenim i posebnim okolnostima u iznosu 5%, ako 

drugačije nisu osigurane.

1 Narodne novine broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16 i 
106/18

2.2 Obrazovanje za temeljne vještine osobnog i profesionalnog razvoja

Cilj mjere je osposobiti nezaposlene osobe za stjecanje praktičnih 

znanja i vještina potrebnih za njihovo aktivno uključivanje na tržište 

rada. 

Ciljana skupina su dugotrajno nezaposlene osobe, odnosno 

nezaposlene osobe koje su u evidenciji 12 mjeseci ili koje prethodnih 

12 mjeseci nisu bile u radnom odnosu ili redovnom obrazovanju te 

nezaposlene osobe bez obzira na dužinu prijave u evidenciju koje po 

StaP2 procjeni u narednih 12 mjeseci imaju otežanu zapošljivost (StaP 

kategorizacija - niska i smanjena zapošljivost).

Polazniku se isplaćuju novčana pomoć za dane sudjelovanja u 

programu i putni troškovi za dane sudjelovanja u programu (iznosi su 

utvrđeni prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda).

2 Statističko potpomognuto profiliranje (StAP) je alat koji služi kao potpora aktivaciji i poslovima 
posredovanja i savjetovanja nezaposlenih osoba, a  kojim se računa vjerojatnost zapošljavanja, kao i 
rizik ulaska u dugotrajnu nezaposlenost.
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MJERE NA 
KOJE MOGU 
APLICIRATI 
POSLODAVCI
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1. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE 
I POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE 
ZELENO/DIGITALNO

Poticanje zapošljavanja osoba u nepovoljnom/izrazito nepovoljnom 

položaju te osoba s invaliditetom sufinanciranjem troška bruto I 

iznosa plaće poslodavcima. 

Dodjeljuje se mjesečni paušalni iznos potpore, neovisno o stvarnom 

trošku poslodavca, sukladno razini obrazovanja i mogućnosti 

korištenja porezne olakšice za sufinanciranu osobu.

Ciljane skupine:

osobe koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u posljednjih 6 

mjeseci od dana podnošenja zahtjeva 

osobe koje su u dobi od 15 do 24 godine 

osobe starije od 50 godina 

osobe bez završenog srednjoškolskog obrazovanja

osobe koje su pripadnici romske nacionalne manjine 

osobe koje nemaju radnog staža, a  zapošljavaju se na poslovima 

u zanimanju za koje se nisu školovale

za ciljanu skupinu 1 - u trajanju od 12 mjeseci

za ciljanu skupinu 2 - u trajanju od 24 mjeseca

Osobe u nepovoljnom položaju prijavljene u evidenciji 

nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje:

Osobe s invaliditetom prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba 

koju vodi Zavod

Trajanje mjere:  

1.

2.



10

Dodjeljuje se mjesečni paušalni iznos potpore, neovisno o stvarnom 

trošku poslodavca, sukladno razini obrazovanja i mogućnosti 

korištenja porezne olakšice za sufinanciranu osobu.

Dodjeljuje se maksimalan iznos do 40.000 kn na 12 mjeseci za osobe 

u nepovoljnom položaju, odnosno do 130.000 kn za zapošljavanje 

osobe s invaliditetom na 24 mjeseca.

Visina subvencije 

Osoba bez 
završene 
osnovne 
škole i 
stečene 

kvalifikacije

Osoba sa 
završenim 

srednjoškolskim 
obrazovanjem

Osoba sa 
zvanjima 

stečenim po 
programima 

visokoškolskog 
obrazovanja

Mjesečni 
paušalni 
iznos - s 

poreznom 
olakšicom

Ciljana 
skupina 1

1.870,00 kn 2.280,00 kn 2.860,00 kn

Ciljana 
skupina 2

3.040,00 kn 3.710,00 kn 4.640,00 kn

Mjesečni 
paušalni 

iznos - bez 
porezne 
olakšice

Ciljana 
skupina 1

2.180,00 kn 2.660,00 kn 3.330,00 kn

Ciljana 
skupina 2

3.540,00 kn 4.330,00 kn 5.410,00 kn

Najniži mjesečni bruto 
I iznos plaće temeljem 

ugovora o radu za 
sufinanciranu osobu

4.687,50 kn 
bruto I iznos 

plaće

5.722,20 kn 
bruto I iznos 

plaće

7.152,75 kn 
bruto I iznos 

plaće

A) Potpore za zapošljavanje
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A) Potpora za zapošljavanje - zeleno/digitalno

Za poslodavce koji udovoljavaju kriterijima zelenog ili digitalnog 

radnog mjesta, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta 

definiranih Pojmovnikom objavljenim na www.mjere.hr, iznos potpore 

je sljedeći:

Osoba bez 
završene 
osnovne 
škole i 
stečene 

kvalifikacije

Osoba sa 
završenim 

srednjoškolskim 
obrazovanjem

Osoba sa 
zvanjima 

stečenim po 
programima 

visokoškolskog 
obrazovanja

Mjesečni 
paušalni 
iznos - s 

poreznom 
olakšicom

Ciljana 
skupina 1

2.100,00 kn 2.570,00 kn 3.210,00 kn

Ciljana 
skupina 2

3.280,00 kn 4.000,00 kn 5.000,00 kn

Mjesečni 
paušalni 

iznos - bez 
porezne 
olakšice

Ciljana 
skupina 1

2.450,00 kn 2.990,00 kn 3.740,00 kn

Ciljana 
skupina 2

3.820,00 kn 4.660,00 kn 5.830,00 kn

Najniži mjesečni bruto 
I iznos plaće temeljem 

ugovora o radu za 
sufinanciranu osobu

4.687,50 kn 
bruto I iznos 

plaće

5.722,20 kn 
bruto I iznos 

plaće

7.152,75 kn 
bruto I iznos 

plaće

Dodjeljuje se maksimalan iznos do 45.000 kn na 12 mjeseci za osobe 

u nepovoljnom položaju, odnosno do 140.000 kn za zapošljavanje 

osobe s invaliditetom na 24 mjeseca.
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2. POTPORE ZA PRIPRAVNIŠTVO I 
POTPORE ZA PRIPRAVNIŠTVO 
ZELENO/DIGITALNO

Cilj mjere je osposobiti osobe za samostalan rad putem poticanja 

zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška njihove bruto I iznosa 

plaće i drugih troškova poslodavcima propisanih ovom mjerom.  

Dodjeljuje se mjesečni paušalni iznos potpore, neovisno o stvarnom 

trošku poslodavca, sukladno razini obrazovanja i mogućnosti 

korištenja porezne olakšice za sufinanciranu osobu. Iznosi 

potpora mogu se  povećati ili smanjiti i tijekom trajanja razdoblja 

sufinanciranja. 

Ciljane skupine: 

nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koju 

vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, bez obzira na staž osiguranja, a 

koje se prvi puta zapošljavaju radi obavljanja poslova u zanimanju za 

koje su se školovale.

Trajanje: 

Osposobljavanje pripravnika (pripravnički staž) traje, u pravilu, 

najduže jednu godinu, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno 

radi stjecanja uvjeta za polaganje (pripravničkog) ispita iz te profesije, 

odnosno struke. Mjerom se pripravnik ne može sufinancirati u trajanju 

dužem od 24 mjeseca.
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A) Potpore za pripravništvo

trošak bruto I iznosa plaće, prema sljedećoj tablici:

trošak prijevoza za sufinancirane osobe je u paušalnom mjesečnom 

iznosu od 160 kn za osobe kojima je mjesto rada jednako mjestu 

prebivališta/boravišta. Ukoliko osobi mjesto rada nije jednako 

mjestu prebivališta/boravišta, dodjeljuje se trošak prijevoza u 

paušalnom mjesečnom iznosu od 320 kn.

3 Navedeni iznosi predstavljaju najniži propisani bruto i iznos plaće koji je 
poslodavac dužan ugovoriti temeljem ugovora o radu sa sufinanciranom osobom

Razina obrazovanja
Osoba sa završenim 

srednjoškolskim 
obrazovanjem

Osoba sa zvanjima 
stečenim po programima 

visokoškolskog 
obrazovanja

Mjesečni paušalni iznos 
- s poreznom olakšicom

2.860,00 kn 3.570,00 kn

Mjesečni paušalni iznos 
- bez porezne olakšice

3.330,00 kn 4.160,00 kn

Najniži mjesečni bruto 
1 iznos plaće temeljem 

ugovora o radu3 za 
sufinanciranu osobu

5.722,20 kn bruto 
i iznos plaće

7.152,75 kn bruto 
i iznos plaće

Dodjeljuje se maksimalan iznos do 50.000 kn ako je trajanje potpore 

12 mjeseci.

B) Potpore za pripravništvo - zeleno/digitalno

Za poslodavce koji udovoljavaju kriterijima zelenog ili digitalnog 

radnog mjesta, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta 

definiranih Pojmovnikom objavljenim na www.mjere.hr, iznos potpore 

je sljedeći:
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4 Navedeni iznosi predstavljaju najniži propisani bruto i iznos plaće koji je 
poslodavac dužan ugovoriti temeljem ugovora o radu sa sufinanciranom osobom.

Razina obrazovanja
Osoba sa završenim 

srednjoškolskim 
obrazovanjem

Osoba sa zvanjima 
stečenim po programima 

visokoškolskog 
obrazovanja

Mjesečni paušalni iznos 
- s poreznom olakšicom

3.430,00 kn 4.290,00 kn

Mjesečni paušalni iznos 
- bez porezne olakšice

3.990,00 kn 4.990,00 kn

Najniži mjesečni bruto 
1 iznos plaće temeljem 

ugovora o radu4 za 
sufinanciranu osobu

5.722,20 kn bruto 
i iznos plaće

7.152,75 kn bruto 
i iznos plaće

trošak bruto I iznosa plaće, prema sljedećoj tablici:

trošak prijevoza za sufinancirane osobe je u paušalnom mjesečnom 

iznosu od 200 kn za osobe kojima je mjesto rada jednako mjestu 

prebivališta/boravišta. Ukoliko osobi mjesto rada nije jednako mjestu 

prebivališta/boravišta, dodjeljuje se trošak prijevoza u paušalnom 

mjesečnom iznosu od 380 kn.

Dodjeljuje se maksimalan iznos do 60.000 kn ako je trajanje potpore 

12 mjeseci.

3. POTPORE ZA PRIPRAVNIŠTVO 
U JAVNIM SLUŽBAMA

Poticanje zapošljavanja osoba koje nemaju više od 6 mjeseci 

prijavljenog staža osiguranja u određenim javnim službama 

sufinanciranjem troška njihove bruto I plaće i drugih troškova 

poslodavcima, sve sukladno ovoj mjeri. 
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 100% iznosa prema iznosu pripravničke bruto I plaće, koja iznosi 

85% iznosa bruto I plaće radnog mjesta, a u što ne ulazi iznos 

prekovremenog, noćnog, smjenskog, terenskog i bilo kojeg drugog 

rada na čiju isplatu radnik ima pravo sukladno odredbama Zakona o 

radu, drugih primjenjivih propisa i akata (ugovor o radu, kolektivni 

ugovor, pravilnik o radu i sl.)5.

 Troškovi prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini 

troškova prijevoza.

5 Sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Ciljane skupine: 

nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju 

vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, a koje nemaju više od 6 mjeseci 

prijavljenog staža osiguranja u stečenom zvanju u obrazovnoj razini iz 

područja obrazovanja, zdravstva, predškolskog odgoja, socijalne skrbi 

i kulture.

Trajanje: 

12 mjeseci

Visina subvencije:

4. POTPORE ZA USAVRŠAVANJE 

Poticanje daljnjeg obrazovanja zaposlenika sufinanciranjem troška 

usavršavanja radnika kod poznatog poslodavca.

Ciljane skupine: 

zaposlene osobe kojima su potrebne dodatne stručne kompetencije i 

vještine radi zadržavanja radnog mjesta
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Iznos potpore koju sufinancira Hrvatski zavod za zapošljavanje može 

iznositi najviše 70%, a najmanje 50%, ukupno prihvatljivih troškova, 

ovisno o veličini poslodavca: 

Maksimalni iznos potpore koji se isplaćuje poslodavcu može iznositi 

do najviše 15.000,00 kn po zaposlenoj osobi kao polazniku programa 

usavršavanja. Isplaćeni iznos potpore obuhvaća sve troškove koji 

nastanu ili bi mogli nastati u vezi s izvođenjem programa usavršavanja.

veliki poslodavci - 50%  (za pojedinog polaznika koji je osoba s 

invaliditetom do 60%)

srednji poslodavci - 60% 

mikro i mali poslodavci - 70%

5. OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

5.1. Osposobljavanje na radnom mjestu

Polaznicima se omogućava stjecanje praktičnih znanja i vještina za 

obavljanje poslova određenog radnog mjesta ili rad u određenom 

zanimanju ili osvježavanje vještina koje su se izgubile tijekom 

vremena.

Ciljane skupine: 

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje se 

osposobljavaju za rad u zanimanjima složenosti do 3. stupnja 

ISCED-11 (srednjoškolsko obrazovanje); 

Nezaposlene osobe prijavljene u Evidenciju Zavoda, a koje 

se osposobljavaju za specifične programe iz sustava visokih 

tehnologija, složenijih i poslova više kvalifikacijske razine (ISCED 

4 i više), za koje nema formalnih programa obrazovanja - uvjet 

završena najmanje četverogodišnja srednja strukovna škola 

1.

2. 
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Financiranje: 

Za osobe iz ciljane skupine 1:

ili općeg obrazovanja i osobe sa stečenim kvalifikacijama na 

visokoškolskoj razini koje nemaju radno iskustvo za obavljanje 

poslova za koje će se osposobljavati.

1.700 kn za programe osposobljavanja za rad u zanimanjima niže 

razine složenosti (do ISCED 2);

2.000 kn za programe osposobljavanja za rad u zanimanjima srednje 

razine složenosti (ISCED 3);

Troškovi zdravstvenih pregleda ukoliko su neophodni za provedbu 

osposobljavanja.

Troškovi mentorstva u bruto I iznosu mjesečno po polazniku, ovisno 

o razini složenosti poslova:

Za osobe iz ciljane skupine 2:

 Troškovi mentorstva u bruto I iznosu do 2.300 kn mjesečno po 

polazniku, za dane osposobljavanja kod poslodavca;

 Ostali troškovi osposobljavanja (trošak vanjskog predavača teorijske 

nastave po potrebi i nastavnog  materijala);

 Troškovi zdravstvenih pregleda ukoliko su neophodni za provedbu 

osposobljavanja.

Za osobe iz ciljane skupine 2 maksimalno se može isplatiti najviše do 

18.000 kn po polazniku za ukupno trajanje osposobljavanja. Isplaćeni 

iznos potpore obuhvaća sve troškove koji nastanu ili bi mogli nastati u 

vezi s izvođenjem programa osposobljavanja.

Polazniku se isplaćuju:

Novčana pomoć razmjerno danima provedenim na osposobljavanju 

u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna 

osiguranja, a prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda;
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6 Narodne novine broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 
41/14, 143/14, 115/16 i 106/18

Putni troškovi prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda za dane 

provedene na obrazovanju;

Troškovi posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju 

članka 10., stavak 1., točka 2. Zakona o doprinosima6 za osobe 

osigurane u određenim i posebnim okolnostima.

5.2. Osposobljavanje na radnom mjestu i ustanovama za 

obrazovanje odraslih

Polaznicima se omogućava stjecanje praktičnih znanja i vještina za 

obavljanje poslova određenog radnog mjesta ili rad u određenom 

zanimanju u stvarnom gospodarskom okruženju i ustanovama 

za obrazovanje odraslih. Ciljana skupina su nezaposlene osobe 

prijavljene u evidenciju Zavoda koje se osposobljavaju za rad.

Financiranje: 

Poslodavcu se financiraju troškovi nastave koji uključuju troškove 

mentora u bruto iznosu od 1.700 2.000 ili 2.300 kn u bruto iznosu 

po polazniku ovisno o složenosti programa osposobljavanja te 

troškovi zdravstvenog i sanitarnog pregleda za polaznike ukoliko je 

on neophodan za provedbu osposobljavanja te drugih neophodnih 

zdravstvenih testova (npr. COVID test).

Troškovi teorijske nastave u ustanovama za obrazovanje odraslih 

najviše do 18.000 kn po polazniku. 

Polazniku se isplaćuju:

Novčana pomoć nezaposlenim osobama prijavljenim u Evidenciju 

Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda;

Putni troškovi nezaposlenim osobama prijavljenim u evidenciju 

Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda;
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Za ciljnu skupinu hrvatskih povratnika iz iseljeništva: refundacija 

stvarno nastalih troškova obveznog zdravstvenog osiguranja, 

prijevoda dokumenata i naknade na ime priznavanja inozemne 

obrazovne kvalifikacije;

Troškovi posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju 

članka 10., stavak 1., točka 2. Zakona o doprinosima (NN 84/08, 

152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 

115/16, 106/18) za osobe osigurane u određenim i posebnim 

okolnostima.

6. JAVNI RAD

Podrazumijeva uključivanje nezaposlenih osoba u programe aktivacije 

na poslovima društveno korisnog rada sufinanciranjem, odnosno 

financiranjem troška njihove bruto I, odnosno bruto II plaće i drugih 

troškova propisanih ovom mjerom.

Ciljane skupine: 

Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na 

duljinu prijave u evidenciju nezaposlenih osoba:

1. 

 roditelji s četvero 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 s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve 

obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno 

privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni 

ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne 

unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene 

u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, 

hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva.
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Korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o 

socijalnoj skrbi prijavljeni u evidenciju nezaposlenih osoba.

Osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca.

2.

3.

Financiranje: 

Za osobe iz ciljane skupine 1.:

za osobe sa stažem osiguranja: 100% troška minimalne bruto II plaće 

uvećane za doprinose na osnovicu u iznosu od 5.480,94 kn.  

za osobe bez staža osiguranja: 100% troška minimalne bruto I plaće 

u iznosu od 4.687,50 kn. 

Za osobe iz ciljane skupine 2. i 3.:

za osobe sa stažem osiguranja: 50% troška minimalne bruto II plaće 

uvećane za doprinose na osnovicu u iznosu od 2.740,47 kn.  

za osobe bez staža osiguranja: 50% troška minimalne bruto I plaće u 

iznosu od 2.343,75 kn.

Financira se trošak prijevoza sufinancirane osobe u paušalnom 

mjesečnom iznosu od 160 kn za osobe kojima je mjesto rada jednako 

mjestu prebivališta/boravišta. Ukoliko osobi mjesto rada nije jednako 

mjestu prebivališta/boravište, dodjeljuje se trošak prijevoza u 

paušalnom mjesečnom iznosu od 320 kn.

7. STALNI SEZONAC

Financijska podrška radnicima - sezoncima u razdoblju kada ne rade, 

a kako bi se osigurala potrebna radna snaga poslodavcima iz svih 

djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma 

posla zbog sezonskog obilježja poslovanja.
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Ciljane skupine: 

Osobe koje su kontinuirano radile najmanje 6 mjeseci kod istog 

poslodavca i koje će kod poslodavca raditi još najmanje 1 sezonu 

(najmanje 6 mjeseci).

Financiranje:

Poslodavcu: 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, 

a u narednom razdoblju koje može trajati najduže 3 mjeseca, 50% 

produženog osiguranja. 

Korisniku: novčana pomoć isplaćuje se za najviše 6 mjeseci 

produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na 

temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti 

(novčana pomoć za prvih 90 dana korištenja iznosi 60%, a za preostalo 

vrijeme korištenja 30% od utvrđene osnovice, a najviše u visini 70%, 

a za preostalo vrijeme korištenja 35% iznosa prosječne neto plaće 

isplaćene po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u 

prethodnoj godini. 

Korisnici mjere: Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost i 

koji tijekom godine imaju razdoblje smanjenog obujma posla zbog 

sezonskog obilježja poslovanja



Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)

Savska cesta 64, Zagreb

Web stranica: 

https://www.hzz.hr/

Područni uredi:

https://www.hzz.hr/adrese-i-kontakt/regionalni-podrucni-uredi.php

Kontakt centar:

(pon-pet: 08:00 - 16:00 sati) 

01/6444 000

On-line kontakt: 

https://mjere.hr/korisnicki-centar/upiti-korisnika/

Više informacija o svim mjerama 

i prijavama potražite na: 

www.mjere.hr.

HRVATSKI ZAVOD
ZA ZAPOŠLJAVANJE


