
Obavijest za centre za socijalu skrb: 

Od 1. siječnja 2014., između ostalih i centri za socijalnu skrb dužni su dostavljati Obrasce JOPPD za 
socijalne potpore koji isplaćuju svojim korisnicima i to u ukupnom iznosu za sve isplate koje su 
isplatili tijekom mjeseca. Prva dostava podataka putem Obrasca JOPPD biti će za isplaćene potpore u 
siječnju 2014. i to do 15. veljače 2014. Sukladno tumačenju Ministarstva socijalne politike i mladih 
KLASA: 022-03/13-02/256, URBROJ: 519-03/1-13-1 od 18.prosinca 2013. Centri su dužni dostavljati 
podatke za slijedeće potpore i pod slijedećim OIB-ovima korisnika/primatelja: 

1) Kada je korisniku odobrena novčana naknada zbog tjelesnog oštećenja, a koju isti nije u 
mogućnosti sam primiti i raspolagati s tom naknadom, ona se isplaćuje na tekući račun druge 
osobe koja se brine o tom korisniku. Kao stjecatelj primitka u JOPPD obrascu navodi se 
korisnik kojem je odobrena pomoć, 

2) Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo utvrđuje se kao zbroj udjela za svakog 
člana kućanstva, a isplaćuje se na ruke ili na tekući račun osobe koju centar za socijalnu skrb 
odredi kao predstavnika tog kućanstva. Kao stjecatelj primitka u JOPPD obrascu navodi se 
predstavnik kućanstva. 

3) Kada se udomitelju za udomljene korisnike isplaćuju sljedeće novčane naknade: 

a) opskrbnina kojom se pokrivaju troškovi smještenog korisnika, kao stjecatelj primitka u 
JOPPD obrascu navodi se udomitelj; 

b) osobna naknada za pruženu skrb i uložen trud u svakodnevnom zbrinjavanju korisnika, kao 
stjecatelj primitka u JOPPD obrascu navodi se udomitelj; 

c) pomoć za osobne potrebe korisnika ili tzv. džeparac, kao stjecatelj primitka u JOPPD 
obrascu navodi se korisnik. 

4) Roditelju ili drugoj osobi kojoj je priznat status roditelja njegovatelja, odnosno status 
njegovatelja jer brine o djetetu s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom, isplaćuje se 
naknada putem nadležnog centra za socijalnu skrb. Kao stjecatelj primitka u JOPPD obrascu 
navodi se roditelj njegovatelj, odnosno njegovatelj. 
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