
Na temelju članka 39. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 3/18 

i 3/20) i članka 7.  Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đakova za 2020. godinu (Službeni 

glasnik Grada Đakova, broj 19/19.), Gradonačelnik Grada Đakova donosi  

 

ODLUKU 

o dodjeli naknade za osobe koje imaju prebivalište na 

području grada Đakova, a koje su izgubile 

posao uslijed pandemije COVID-19 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na jednokratnu potporu za osobe koje imaju 

prebivalište na području Grada Đakova, a koje su izgubile posao uslijed pandemije COVID-19.  

 

Članak 2. 

 

Visina potpore je 2.000,00 kuna, jednokratno. Pravo na potporu imaju osobe koje su 

uslijed epidemiološke situacije ostale bez posla poslije 15. ožujka 2020. godine, bile prijavljene 

na Hrvatski zavod za zapošljavanje najmanje tri mjeseca, nisu primale nikakvu naknadu za 

vrijeme nezaposlenosti, a imaju prebivalište na području Grada Đakova.  

 

Članak 3. 

 

Jednokratna potpora isplatit će se u gotovini. 

 

Članak 4. 

 

(1) Jednokratna potpora biti će uručena u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti 

Grada Đakova, uz predočenje Zahtjeva i dokaza za ostvarivanje prava na 

jednokratnu potporu.  

(2) Uz Zahtjev treba priložiti sljedeće dokumente:  

   - presliku osobne iskaznice, 

- presliku potvrde Zavoda za zapošljavanje kojom se dokazuje kako je 

prijavljena na istom najranije od 16. ožujka 2020. godine, najmanje tri mjeseca 

i kako nije primala nikakvu naknadu za to vrijeme. 

 

Članak 5. 

 

Sredstva iz prethodne točke isplatit će se iz planiranih sredstava Programa Socijalna 

skrb Aktivnost A100001 socijalni program s pozicije (R0280) - Pomoć obiteljima i 

kućanstvima. 

 

 

 



Članak 6. 

 

Zadužuje se Upravni odjel za financije za realizaciju odobrenih sredstava.  

 

Članak 7. 

 

Ova odluka ima se objaviti u Službenome glasniku Grada Đakova. 

 

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

OSJEČKO  BARANJSKA ŽUPANIJA 

GRAD ĐAKOVO 

GRADONAČELNIK 

 

 

KLASA: 550-01/20-01/14 

URBROJ: 2121/01-01/04-20-1 

Đakovo, 21. rujna 2020. godine 

 

G R A D O N A Č E L N I K 

 

    Marin Mandarić, dipl. oec.   


