
 

 

  
 

COVID-19: AKTUALNE MJERE ZA PODUZETNIKE 
 

1. GRADOVI I OPĆINE  
 

GRAD RIJEKA 
 
Grad Rijeka se, za poslovne subjekte kojima je odlukom Nacionalnog 
stožera civilne zaštite zabranjen rad u vremenskom periodu spomenute 
odluke, odriče: 

- zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Rijeke, 
- zakupnine za korištenje javnih površina za terase i montažne 

objekte, 
- komunalne naknade, 
- spomeničke rente, 
- zakupnine za poslovne prostore Grada Rijeke koji su dani na 

upravljanje TD Rijeka plus d.o.o., Riječkoj razvojnoj agenciji Porin 
d.o.o. i Rijeka sport d.o.o. 

- naplate odvoza otpada 
 
GRAD BAKAR - stupa na snagu 01.04. i traje do kraja krize 
 

- tvrtke i poduzetnici koji ne rade prema Odluci Stožera bit će 
oslobođeni plaćanja zakupnine 

- za proizvodne i uslužne djelatnosti koje rade manjim kapacitetom 
predloženo je smanjenje od 50%.  

- Grad se odriče prihoda od zakupa poslovnih prostora i terasa za sve 
koji ne obavljaju djelatnost 

- na dospjela potraživanja neće zaračunavati kamate, niti ići u ovršne 
postupke. 

 
OPĆINA KOSTRENA 

- Poslovnim subjektima, koji su u zakupu u poslovnim prostorima koji 
su u vlasništvu Općine Kostrena, odnosno pravnim osobama i 
ustanovama kojima je Općina Kostrena osnivač, odgađa se plaćanje 
zakupnine na razdoblje od 3 mjeseca. 

- Obveza plaćanja naknade za koncesijska odobrenja na pomorskom 
dobru odgodit će se do 01.06.2020.g. 

- Za vrijeme trajanja odgode plaćanja obaveze, neće se obračunavati 
zakonska zatezna kamata 

 



 

 

 
 

OPĆINA ČAVLE 
- Odgoda plaćanja komunalne naknade za pravne osobe koje su 

Odlukom Stožera od 19.03.2020. godine morale obustaviti rad na 
razdoblje od 3 mjeseca s naknadnim utvrđivanjem načina otplate 
(zahtjev poslati na tihomir@cavle.hr ) 

- Oslobođenje plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu 
općine Čavle za zakupce pogođene Odlukom: 
• za mjesec ožujak umanjenje u visini 50% ukupnog iznosa 

zakupnine 
• za sve mjesece trajanja Odluke - oslobođenje od plaćanja  

zakupnine 
• po prestanku trajanja Odluke i ponovnom pokretanju poslovanja, 

općina Čavle će za prvi mjesec poslovanja umanjiti zakupninu za 
50%. 

- Zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu Općine Čavle kojima nije 
određena mjera o obustavi rada Odlukom (iznimke iz čl. III. 
predmetne Odluke) umanjiti će se zakupnina za mjesec travanj za 
30%. 

- Odgađa se pokretanje svih postupaka prisilne naplate za vrijeme 
važenja mjera, izuzev dugovanja kojima prijeti zastara, i to za sva 
potraživanja općine Čavle. 

 
Poslani su dopisi s prijedlozima mjera te još jedan mail za očitovanje na 
isti i Gradu Kraljevici, ali do danas nema očitovanja. 
 
 
 

2. HZZ: POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA 
 

- trajanje: 01.03.-31.05.2020. 
- financiranje 100% troška minimalne neto plaće 3.250.00 kn/ 

zaposleniku 
- ukoliko je Zahtjev odbijen u roku od 8 dana može se uložiti prigovor 

na Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera 
aktivne politike zapošljavanja, Savska c. 64, Zagreb. Središnji ured 
je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor 

 
CILJ 
-  očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom  
(Odluka Stožera) 

mailto:tihomir@cavle.hr


 

 

 
 

- očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne 
okolnosti uvjetovane koronavirusom narušena gospodarska aktivnost 
 
CILJANA SKUPINA 

- svi osiguranici – građanin RH, EU ili trećih zemalja, puno i nepuno 
radno vrijeme, određeno i neodređeno, status samohranog roditelja, 
hrvatskog branitelja, izaslanog radnika 
 

MJERA SE NE MOŽE KORISTITI 
- za umirovljenike i strane radnike iz trećih zemalja kojima je prestala 

važiti dozvola za boravak i rad 
- za radnike zaposlene nakon 29.02.2020. OSIM kada se radi o 

zapošljavanju zamjene radnika za koje se koristila Potpora (ugovori 
o radu nisu otkazani krivnjom poslodavca) 

 
DVIJE DJELATNOSTI 

- ako se Odlukom Civilnog stožera prestalo s obavljanjem djelatnosti, 
a nastavlja se s drugom, potrebno je predati ODVOJENE zahtjeve 
prema razlogu opravdanosti 

 
OSTVARIVANJE PRAVA 
Obveznik poreza na dohodak i „paušalist“: 
- MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta u 
djelatnostima pogođenim Koronavirusom za svoje djelatnike u iznosu od 
3.250,00 kn (uz zadovoljavanje ostalih uvjeta)  
- MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta u 
djelatnostima pogođenim Koronavirusom za sebe osobno u iznosu od 
3.250,00 kn (uz zadovoljavanje ostalih uvjeta)  
- MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za radnike i za sebe osobno ako je 
obrt registriran prije 29.02.2020.  
- MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za sebe osobno ako unazad 12 
mjeseci koristi mjeru potpore za samozapošljavanje 
 
Obveznik poreza na dohodak, uz prethodno navedeno, MOŽE: 

- ostvariti pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima 
pogođenim koronavirusom za sebe osobno u iznosu od 3.250,00 kn 
(uz zadovoljavanje ostalih uvjeta) čak i kada zapošljava više od 10 
djelatnika 

 
 



 

 

 
 

NAČIN FINANCIRANJA 
* iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku/obrtniku koji radi u punom 
radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati 
rada u nepunom radnom vremenu.  
* srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu 
radili prema Odluci Stožera civilne zaštite (za puno radno vrijeme 1362,90 
kn, a za nepuno radno vrijeme 681,45 kn – za mjesec ožujak). 
 
DOKUMENTACIJA 

- Obrazac Zahtjeva  
- Tablica popis radnika 
- Izjava o točnosti podataka 
- Tablična usporedba prihoda 2019/2020 – samo obrtnici koji su za 

razlog naveli pad prihoda 
 
PREDAJA ZAHTJEVA 

- On-line 
- E-mail 
- Poštom 

 
ISPLATE 

- Do 15.-og u mjesecu za prethodni mjesec 
 
OBVEZE NAKON ISPLAĆENIH SREDSTAVA 

- U roku od 8 dana obavijestiti Zavod o nastalim promjenama dostaviti 
Zavodu dokaz o  isplaćenoj plaći za prethodni mjesec najkasnije do 
5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore 
(osim za 1. isplatu potpore). Pod dokazom se podrazumijeva: 
a) Izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potpisana od 

strane vlasnika ili druge ovlaštene osobe, 
b) drugi financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena 

obveza isplate place 
c) tablica s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum 

isplate. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

3. POREZNA UPRAVA: BESKAMATNA ODGODA PLAĆANJA 
POREZNIH DAVANJA 

− odgađa se plaćanje (3 mjeseca, razmotrit će se mogućnost 
produljenja za dodatnih 3 mjeseca): 

a) poreza na dohodak 
b) poreza na dobit 
c) doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 
d) PDV – samo za poduzetnike koji su u prethodnoj godini imali prihode 
do 7.5 milijuna kn pod uvjetom da porez obračunavaju prema izdanim 
računima. (pravo na odgodu PDV-a za mjesec veljaču nije moguće postići) 

− povrat PDV-a planira se u lipnju (inače bio u kolovozu); Rješenja 
odmah idu u implementaciju; moguće uložiti prigovor koji ne odgađa 
izvršenje plaćanja) 

− odgoda plaćanja PDV-a za 3. mjesec (ili 1. kvartal za one koji isti 
obračunavaju kvartalno) je do 31.07.2020. 

− porezna uprava ide u smanjenje/anuliranje predujma poreza na 
dohodak/dobit za sve one za koje zna da su zaustavili poslovanje 
(prema Odluci Civilnog stožera od 19.03.) 

− mogućnost obročne otplate do 24 mjeseca beskamatno (uz 
podnesen Zahtjev za odgodu) 
 

UVJETI 
- uredan porezni obveznik (podnesene sve porezne prijave i podmirene 
sve dospjele obveze) 
- dug na poreznoj kartici na dan podnošenja Zahtjeva mora biti manji od 
200.00 kn ALI ukoliko porezni obveznik ima dospjelo dugovanje može 
sklopiti Upravni ugovor te nakon toga može iskoristiti i mjeru odgode 
plaćanja poreza i doprinosa koji stižu u narednim mjesecima. 
- dokazati pokazatelje nemogućnosti plaćanja poreza (npr. napisati 
podatke o padu prometa prethodnog mjeseca) 
 
NAČIN PRIJAVE 
- sustav ePorezna 
- web forma Pišite nam (odabere se: e-porezna-JPPU/podtema Zahtjev za 
odgodu plaćanja) 
- samo iznimno, za paušaliste, telefonski  
 
OBVEZE UKOLIKO JE ZAHTJEV ODOBREN 
- podnašanje svih poreznih prijava (JOPPD, PDV) u rokovima 
 

https://www.porezna-uprava.hr/Dokumenti%20razno/Obrazac%20Prijedloga%20za%20sklapanje%20upravnog%20ugovora%20za%20fizi%C4%8Dke%20osobe.pdf


 

 

 
 

4. ZAMP – MJERE 
HDS ZAMP će korisnicima glazbenih djela na koje se primjenjuju mjere 
obustave rada temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike 
Hrvatske od 19.03.2020., omogućiti rasterećenje u vidu 3 sljedeće mjere: 

- Mjera 1. : 100 % otpisa mjesečne cijene za razdoblje od 15.03. do 
31.03.2020.  

- Mjera 2. : 50 % popusta na cijenu za razdoblje rada od 01.03. do 
14.03.2020.  

- Mjera 3. : Otplata iznosa od 22,6 % cijene za ožujak u 3 (tri) rate, s 
početkom prve rate nakon ponovnog otvaranja objekata.  

- Mjera 4. : Svi objekti koji su na području Grada Zagreba potresom 
oštećeni u mjeri da ne mogu nastaviti s radom, izuzeti su u 
potpunosti od plaćanja naknade za ožujak (Pozivamo sve objekte 
na koje se odnosi ova mjera, da nas kontaktiraju pismeno na mail 
posl-zg@hds.hr.) 

Objekti koji su prema Odluci Stožera obustavili rad NE TREBAJU 
pojedinačno kontaktirati HDS ZAMP jer je sprovedena automatska 
obustava poslovanja.  
Kontakti: - zamp@hds.hr ; Poslovnica Rijeka: 051/686-547 
 
 

5. HRT - ODJAVA 
1. Obrtnici, koji su temeljem Odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite 

19.03.2020. privremeno zatvorili poslovne prostore, za odjavu 
trebaju na e-mail pristojba@hrt.hr  dostaviti: 

- Zamolbu za privremenu odjavu plaćanja mjesečne pristojbe 
- podatke o obvezniku (naziv obrta, adresu sjedišta, adresu lokala 

(ako je različito od adrese sjedišta) OIB obrta 
- eventualno poziv na broj primatelja s nekog računa za mjesečnu 

pristojbu 
2. Obrtnici koji su samostalno odlučili privremeno obustaviti rad (nisu 

navedeni u Odluci Nacionalnog stožera civilne zaštite) za odjavu 
trebaju na e-mail pristojba@hrt.hr dostaviti: 

- popunjen i ovjeren Zahtjev za odjavu prijamnika dostupan na 
poveznici https://bit.ly/2UFEDGy  ili Rješenje o privremenoj obustavi 
rada izdano od nadležnog Upravnog odjela za gospodarstvo (ako ga 
imaju). 

3. Obrtnici koji su zatvorili odnosno odjavili svoje obrte i prestali u 
potpunosti s poslovanjem moraju na e-mail pristojba@hrt.hr  
dostaviti: - Rješenje o odjavi obrta. 

mailto:posl-zg@hds.hr
mailto:zamp@hds.hr
mailto:pristojba@hrt.hr
https://bit.ly/2UFEDGy
mailto:pristojba@hrt.hr


 

 

 
 

6. ODLUKE O UKIDANJU ILI OBUSTAVI ČLANARINA I 
DOPRINOSA 

• HOK – Odluka o otpisu komorskog doprinosa – za sve članove za 
razdoblje od 01.04.-30.06.2020. godine 

• Obustava naplate spomeničke rente - Ministarstvo kulture – za 
vrijeme trajanja posebnih okolnosti. 

• Odgoda plaćanja turističke članarine - Ministarstvo turizma –
za gospodarske subjekte i privatne iznajmljivače. 

 
 

7. PROPUSNICE 
 
Prema odluci Stožera civilne zaštite RH zabranjeno je napuštanje mjesta 
prebivališta i stalnog boravka u RH. 
Od ove zabrane postoje iznimke koje se navode po kategorijama, a za iste 
je potrebna ovjerena propusnica. 
1. Propusnice koje izdaje Stožer civilne zaštite gradova/općina 
- kada osoba iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili 
starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština mora napustiti 
svoje mjesto prebivališta ili stalnog boravka. 
U tom slučaju, i samo u tom slučaju, osobe s prebivalištem ili stalnim 
boravkom u Rijeci mogu propusnice zatražiti putem mail-a: 
Grad Rijeka 
e-mail: propusnice.cz@rijeka.hr  
Grad Bakar 
e-mail: stozercz@bakar.hr  
Grad Kraljevica 
e-mail: gradska.uprava@kraljevica.hr 
Općina Čavle 
e-mail: propusnice@cavle.hr 
Općina Kostrena  
e-mail: propusnice@kostrena.hr  
 
2. Propusnice koje izdaju odgovorne osobe u pravnoj osobi – 
poslodavci: 
- promet i kretanje nužno za opskrbu pojedinih  područja 
- dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za pružanje zdravstvene 
i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje 
komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, 
zaštitarske službe, 

https://www.hok.hr/koronavirus-novosti/hrvatska-obrtnicka-komora-oslobodila-sve-obrtnike-placanja-komorskog-doprinosa
https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=24324
https://koronavirus.hr/ministarstvo-turizma/116
mailto:propusnice.cz@rijeka.hr
mailto:stozercz@bakar.hr
mailto:gradska.uprava@kraljevica.hr
mailto:propusnice@cavle.hr
mailto:propusnice@kostrena.hr


 

 

 
 

- izvješćivanje javnosti, 
- putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne 
može se obaviti od kuće, 
- žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti 
COVID-19 
  
3. Propusnice koje izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine: 
- stanovnici koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb 
  
 Prilikom ulaska i izlaska s područja moraju se poštivati sljedeće mjere: 
- socijalno distanciranje, 
- nezadržavanje na javnim prostorima, 
- posjedovanje valjane propusnice. 


