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PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA 
O POTPORAMA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. 
Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 - pročišćeni tekst i 5/2014 - 
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREDUJU 
PREDLOŽENIM ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM 
ZAKONA PROISTEĆI

II.

Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta (Narodne novine, br. 93/14) donesen je 
na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 15. srpnja 2014. godine kao interventna mjera u 
okolnostima gospodarske krize u cilju zadržavanja radnika u radnom odnosu tijekom 
privremenih poteškoća u poslovanju i pada poslovnih aktivnosti poslodavca. Time se 
nastojalo utjecati na problem ulaska u nezaposlenost onih radnika koji bi ostvarenjem potpora 
zadržali svoje radno mjesto te problem gubitaka radnih mjesta tijekom restrukturiranja, 
posebno u djelatnosti prerađivačke industrije, trgovine i građevinarstva. Zakonom se 
propisuju uvjeti za dodjeljivanje potpora za očuvanje radnih mjesta i to skraćivanjem punog 
radnog vremena i obrazovanjem ili osposobljavanjem radnika tijekom razdoblja u kojem ne 
rade iz opravdanih razloga, a iste dodjeljuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

U razdoblju od dana stupanja na snagu Zakona (07. kolovoza 2014.) pa do kraja 2016. 
godine u potporu za skraćivanje punog radnog vremena bio je uključen tek 321 radnik kod 18 
poslodavaca (11 radnika kod dva poslodavca u 2014. godini, 228 radnika kod osam 
poslodavaca u 2015. godini te 82 radnika kod osam poslodavaca u 2016. godini), što nije u 
skladu s planiranim brojem uključenih osoba te je nedovoljno velik obuhvat da bi se govorilo 
o ispunjenju strateškog cilja očuvanja radnih mjesta. Potporu za obrazovanje ili 
osposobljavanje nije koristio niti jedan poslodavac zbog izrazito visokih troškova koje bi 
ovakva intervencija polučila s obzirom na to daje Zavod radniku mogao osigurati isključivo 
pokrivanje troška novčane pomoći te putne troškove za vrijeme trajanja obrazovanja, a ostale 
troškove, uz trošak plaće, morao bi osigurati poslodavac.

U uvjetima gospodarskog rasta, učinkovitost ovoga Zakona je pala, pa je potrebno isti 
staviti van snage, a potpore koje su njime bile predviđene nastaviti provoditi kao mjere 
aktivne politike zapošljavanja koje su prilagodljive kretanjima na tržištu rada.

Budući da se radi o intervenciji prepoznatoj u sklopu EUROSTAT baze podataka o 
politikama tržišta rada istu valja zadržati, uz fleksibilne kriterije provedbe kojima bi se 
omogućilo korištenje iste i manjim poslodavcima, koji nemaju dovoljnu operativnu 
sposobnost za kompliciranu proceduru provedbe.

Stoga će se potporama za očuvanje radnih mjesta u okviru mjera aktivne politike 
zapošljavanja osigurati premošćivanje kraćih perioda smanjenog obujma posla poslodavaca te 
potaknuti sigurnost i fleksibilnost radnog vremena, što je jedan od strateških ciljeva Smjernica 
za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 
2015. do 2017. godine.
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III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Za provođenje ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom 
proračunu Republike Hrvatske.

IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Temelj za donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku nalazi se u odredbi članka 
204. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/13 i 113/16), a to su osobito 
opravdani razlozi, odnosno potreba da se osigura pravodobna provedba revidiranih mjera 
aktivne politike zapošljavanja koje će obuhvatiti i potpore za očuvanje radnih mjesta 
prilagođene stvarnim potrebama tržišta rada, a kojima će se utjeeati na zadržavanje u 
zaposlenosti.
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANU VAŽENJA ZAKONA 
O POTPORAMA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Članak 1.

Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta (Narodne novine, broj 93/14) prestaje 
važiti danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 2.

Poslodavci koji koriste potpore za očuvanje radnih mjesta, a koje su im dodijeljene do 
dana stupanja na snagu ovoga Zakona, koriste iste u istom opsegu i nakon stupanja na snagu 
ovoga Zakona, sve do njihovog isteka.

Članak 3.

Zahtjevi za dodjelu potpora za očuvanje radnih mjesta, koji su podneseni do dana 
stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima koji su bili na snazi u vrijeme 
podnošenja zahtjeva.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju 
obrasca zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta i programa za očuvanje radnih 
mjesta (Narodne novine, br. 103/14).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.
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OBRAZLOŽENJE

Uz članak 1.
Propisuje se prestanak važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta (Narodne 
novine, broj 93/14).

Uz članak 2.
Uređuje se pitanje već dodijeljenih potpora do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Uz članak 3.
Uređuje se pitanje primjene mjerodavnog materijalnog prava u postupcima koji su u tijeku.

Uz članak 4.
Propisuje se prestanak važenja Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca zahtjeva za dodjelu 
potpore za očuvanje radnih mjesta i programa za očuvanje radnih mjesta (Narodne novine, 
br. 103/14).

Uz članak 5.
Određuje se stupanje na snagu ovoga Zakona.


