
 SAMOZAPOŠLJAVANJE UZ POTPORE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE 

 

Potpore se dodjeljuju nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova otvaranja i rada 

poslovnog subjekta. Potpore se dodjeljuju osobama koje su obavile aktivnost u suradnji sa 

savjetnicima za samozapošljavanje i razradile poduzetničke ideje. 

Osobe mogu potpore koristiti za udruživanje u nove poslovne subjekte i preuzimanje 

postojećih subjekata. 

Za vrijeme trajanja mjere, osobama koje su se samozaposlile moguće je odobriti: 

-osposobljavanje na radnom mjestu za jednu ili dvije osobe.  

Cilj mjere je financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao. 

Ciljane skupine su nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda, te koje su obavile sve 

aktivnosti dostupne u nadležnom područnom uredu (individualno savjetovanje, radionice za 

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

razrade poduzetničke ideje. 

Trajanje 12 mjeseci. 

Visina potpore za samozapošljavanje određuje se prema području u koje osoba ima 

prebivalište i otvara poslovni subjekt. Uvjet je da je najmanje 12 mjeseci prije podnošenja 

zahtjeva za dodjelu sredstava za samozapošljavanje osoba imala prebivalište na tom 

području.  

Prema Odluci o razvrstavanju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a prema 

stupnju razvijenosti, potpore za samozapošljavanje dijele se u tri skupine: 

1.skupina za općine i gradove od I do IV 

2.skupina V do VI 

3. skupina VII do VIII 

Visina subvencije: 

I. skupina – do 100.000,00 kn 

- do 110.000,00 kn ukoliko se kombinira sa osposobljavanjem na 

radnom mjestu 

II. skupina- do 85.000,00 kn 

- do 95.000,00 kn ukoliko se kombinira sa osposobljavanjem na 

radnom mjestu 

III. skupina- do 75.000,00 kn 

              -do  85.000,00 kn ukoliko se kombinira sa osposobljavanjem na radnom 

mjestu 

 

 



Korisnici: nezaposlene osobe koje imaju izrađeni profesionalni plan zapošljavanja 

i koje su izvršile sve aktivnosti (individualno savjetovanje, radionice za 

samozapošljavanje) za samozapošljavanje kod savjetnika. 

Način odabira korisnika: Javni poziv, poslovni plan i obrada zahtjeva nakon 

zaprimanja. 

Kriteriji:  

-osoba mora razraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja 

održiva 

- dodijeljena subvencija usmjerena je na troškove otvaranja i rada poslovnog 

subjekta, a isti se prikazuju u troškovniku dostavljenom uz poslovni plan 

-troškovnik podrazumijeva troškove vezane uz registraciju poslovnog subjekta i 

sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti, poput nabave opreme, zakupa 

poslovnog prostora i obveznih doprinosa za 11 mjeseci poslovanja 

 

Potrebna dokumentacija za dodjelu potpore: 
1. Zahtjev 

2.Poslovni plan s troškovnikom  

3. Izjava o korištenju potpora male vrijednosti  

4. Izjava o nepodmirenim obvezama  

5. Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe 

6.Izjava o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja zahtjeva 

- Za osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost: 

7. Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 

dana na dan podnošenja zahtjeva ili Izvadak iz registra trgovačkog suda (za trgovačka 

društva) 

- Za osobe koje preuzimaju postojeći poslovni subjekt: 

 8. Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 

dana na dan podnošenja zahtjeva 

 9. Preslika podnesenog zahtjeva za priznavanje prava na mirovinu člana obitelji (ako se 

poslovni subjekt preuzima od člana obitelji). 

 

Prihvatljivi troškovi u 2020.god 

- kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti,  

- kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad   

- kupnja ili zakup licenciranih IT programa 

 - zakup poslovnog prostora za najviše 11 mjeseci poslovanja (prostor ne može biti u 

vlasništvu podnositelja zahtjeva ili zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji) 

 - troškovi za knjigovodstvene usluge za najviše 11 mjeseci poslovanja 

 - doprinosi za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu za najviše 11 mjeseci poslovanja 

 - doprinosi za novozaposlene radnike (prihvatljivo i obvezno samo za potpore za 

proširenje poslovanja)  

- edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog 

roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava – najviše 30% od iznosa 

potpore 

 - troškovi registracije poslovnog subjekta - javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade 

 - upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti 



 - marketinške aktivnosti i oglašavanje (izrada i održavanje internetske stranice, zakup 

domene, web hosting, tisak materijala za oglašavanje, izrada reklamnih ploča i natpisa, 

internetsko oglašavanje, izrada logotipa, brendiranje, oslikavanje vozila) – najviše 20 % 

od iznosa potpore  

- kupnja, odnosno izrada po narudžbi uredskog namještaja i materijala za izradu 

specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar 

u prodavaonicama) 

 - kupnja novih prijevoznih sredstava (nužnih za obavljanje djelatnosti)* 

 - troškovi atesta i procjene opasnosti 

 - kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme – najviše 10% od iznosa potpore 

 - kupnja licencija neophodnih za obavljanje djelatnosti (uključujući licencije za software) 

- PDV koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u 

 - kupnja franšiza 

 - usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, 

sklapanje…) 

 

DODATNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI ZA 1. I 2. SKUPINU:  

 -Kupnja svih vrsta prijevoznih sredstava, bez obzira na djelatnost 

  -Kupnja sirovine i potrošnog materijala do najviše 20% od iznosa potpore - samo za 

proizvodne djelatnosti 

  -Konzultantske usluge - odobrava se najviše 20% od iznosa potpore   

- Nastup na poslovnim sajmovima (domaćim i inozemnim)   

-Mjesečni režijski troškovi poslovnog prostora (troškovi potrošnje struje, vode i grijanja)  -

-Kupnja poslovnog prostora (isključuje kupnju od roditelja, supružnika i drugih članova 

obitelji) 

 

 


