
                                              Potpora za samozapošljavanje 

 

Ulaskom u novu 2021. godinu Hrvatski zavod za zapošljavanje povećao je potporu za 

samozapošljavanje na 130.000,00 kuna. 

Potpora za samozapošljavanje se dodjeljuje nezaposlenim osobama za pokrivanje inicijalnih 

troškova poslovanja i rada poslovnog subjekta. Također potpora se može koristiti i za 

udruživanje u nove poslovne subjekte i za preuzimanje postojećih subjekata. 

Potpora je namijenjena nezaposlenim osobama prijavljene u evidenciju Zavoda kao 

financijska podrška za pokretanje vlastitog posla. 

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za četiri skupine korisnika. 

1. Skupina – do 130.000,00 kuna se dodjeljuje za registraciju djelatnosti koje pripadaju u 

sljedeća područja razvrstana po NKD-u; 

• (C) Prerađivačka industrija (odjeljci 10-3) 

2. Skupina- do 100.000,00 kuna za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća     

područja razvrstana po NKD-u: 

• (B) Rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09) 

• (D) Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35) 

• (E) Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te 

djelatnosti sanacija okoliša (odjeljci 36-39) 

• (F) Građevinarstvo (odjeljci 41-43) 

3. Skupina- do 75.000,00 kuna dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u 

sljedeća područja razvrstana po NKD-u: 

• (G) Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala (svi 

odjeljci osim 47.99) 

• (H) Prijevoz i skladištenje 

• Djelatnosti pružanja smještaja i priprema i usluživanja hrane (samo odjeljak 

56) 

• (J) Informacije i komunikacije 

• (Q) Djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 

• (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19) 

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

4. Skupina – do 55.000,00 kuna dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u 

sljedeća područja razvrstana po NKD-u: 

• (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 77,78 

i 79) 

• (P) Obrazovanje 

• (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94) 

 

 



Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom fiksnog i varijabilnog iznosa. 

Fiksni iznos potpore je unaprijed određene za inicijalne troškove registracije poslovnog 

subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme, te za zakup 

poslovnog prostora, trošak knjigovodstva trošak sitnog inventara, troškovi izrade mrežne , 

oglašavanje i slično. 

Fiksne potpore dodjeljuju se u visini od 40.000 kuna za registraciju obrta sa paušalnim 

oporezivanjem, te u visini od 55.000 kuna svih ostalih vrsta poslovnih subjekata (dohodovni 

obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i sl.) 

Varijabilni iznosi ovisno o djelatnosti za koje se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi su: 

kupnja stroja, tehnike, opreme i alata neophodno za obavljanje djelatnosti, kupnja 

odgovarajuće informatičke opreme za rad, kupnja ili zakup licenciranih IT programa, 

edukacije koje su vezane uz djelatnost, kupnja prijevoznih sredstava, kupnja sirovina i 

potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti, kupnja franšiza, usluge koje su 

neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacije, montiranje). 

Zahtjevi za dodjelu potpore se zaprimaju najkasnije do 31.10.2021. ili do iskorištenja 

sredstava. 

HZZ organizira besplatne radionice za samozapošljavanje, koje nisu obavezne ali donose 

dodatne bodove. 

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr, preduvjet za podnošenje 

zahtjeva je prijava putem NIAS sustava e-građani. 

Potreban dokumentacija:  

Poslovni plan s troškovnikom, Izjava o nepodmirenim obvezama, Izjava o prihvaćanju 

posljedica ovrhe, Izjava o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja zahtijeva, Potvrda o 

blokadi računa. 

Odlučite li se samozaposliti te zatrebate pomoć u pisanju Poslovnog plana s troškovnikom, 

možete nam se obratiti putem e-maila pins@ri.t-com.hr  ili na broj telefona 051/810 820. 
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