
PRIKAZIVANJE TROŠKOVA SLUŽBENOGA PUTA NA 
OBRASCU JOPPD 



 
Ukupan iznos isplaćenih/plaćenih prijevoznih troškova u visini stvarnih 
izdataka i dnevnice do propisanog iznosa bez obzira na način 
isplate/plaćanja prema konačnom obračunu putnog naloga 
 
Primici po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje isplaćuju 
neprofitne organizacije, a do propisanog iznosa  
 

Što se iskazuje na obrascu JOPPD vezano uz službena 
putovanja 



 
ukupan iznos dnevnice,  
 
trošak noćenja,  
 
troška puta i to samo prijevozna karta i/ili trošak cestarine koji je plaćen 
gotovim novcem od strane radnika (bez obzira da li se plaća iz 
akontacije ili vlastitih sredstava radnika) koji je upućen na službeni put i 
koji se pravda putnim nalogom.  
 
i NIŠTA VIŠE 
 

Što se smatraju ukupni primici/troškovi službenog putovanja u 
pogledu izvješćivanja NA OBRASCU JOPPD 



 
Do 15. u mjesecu pod jednim OIB-om primatelja podnosi se ukupan iznos troška u jednom iznosu bez 
obzira koliko je puta primatelj bio na službenom putu i to pod oznakom 17. iz priloga 4. Obrasca 
JOPPD  i oznakom isplate 1 ili 4 odnosno oznakom isplate 0  ukoliko do toga datuma trošak 
službenog puta nije isplaćen/refundiran radniku. Kod naknadnog namirenja obveze poslodavci su 
dužni putem ispravka Obrasca JOPPD prikazati način isplate.   
 
Korištenje oznake 39. iz priloga 4. privremeno nije omogućeno. 
 
 Ukoliko je podnesen Obrazac JOPPD sa oznakom isplate 0 ispravak Obrasca JOPPD putem kojega 
će se prikazati nakladna isplata podnosi se jedanput mjesečno do 15. u mjesecu za sve naknadne 
uplate u tome mjesecu. 

 

 
 
 
 

Rokovi podnošenja obrasca JOPPD za prikazivanje 
troškova službenih putovanja 



 
 
 
Sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne 
novine, broj 160/13) trošak putnih naloga koji se prikazuje u Obrascu JOPPD 
do 31.12.2014. je  ukupan iznos dnevnice, noćenja, troška puta i to samo 
prijevozna karta i/ili trošak cestarine koji je plaćen gotovim novcem od 
strane osobe upućene na službeni put (bez obzira da li se plaća iz 
akontacije ili vlastitih sredstava radnika) koji je upućen na službeni put i 
koji se pravda putnim nalogom.  

 
 

 

Prijelazno razdoblje 



-Radnik Pero Perić i  radnik Ivo Ivić, OIB: boravili su na 
službenom putu u Splitu od 3. do 5. ožujka 2014. u Split 
-Poslodavac  je uplatio  trošak hotela (trošak dva noćenja*2),  po 
predračunu, 28.  veljače 2014. u ukupnom iznosu sa PDV-om 
od 4.000,00 kuna (2.000,00*2). 
-Radnici su za prijevoz koristili službeni automobil kojega je 
zadužio radnik Pero Perić koji je gorivo platio poslovnom 
karticom u ukupnom iznosu sa PDV-om od 800,00 kuna a 
cestarina je plaćena putem ENC uređaja u ukupnom iznosu sa 
PDV-om od 300,00 kuna (150*2)  te je plaćen parking u iznosu 
od 150,00 kuna   
-Radnici nisu primili predujam za dnevnicu već je dnevnica 
isplaćena u gotovini 6. ožujka 2014. godine kada je izvršen i 
konačni obračun putnog naloga. 
 

PRIMJER 1 



Tijek obračuna: 
 1. Radnik Pero Perić 
trošak noćenja (plaćen po predračunu) : 2.000,00 kuna (dokaz: račun hotela; do 
31.12.2014.  ne prikazuje se na Obrascu JOPPD nakon 1.1. 2015. prikazuje se 
na Obrascu JOPPD) 
dnevnice (170,00*2): 340,00 kuna (isplaćeno na blagajni) (dokaz: upisano 
vrijeme trajanja putovanja i vrijeme kretanja na put – prikazuje se na Obrascu 
JOPPD od 1. siječnja 2014.)  
trošak cestarine: 300,00 (dokaz: dokument - izlist sa stranice HAC-a o 
umanjenom iznosu na pretplatničkom računu) ili drugi dostupni (vjerodostojni) 
dokaz kojim se može dokazati trošak cestarine koji je vezan uz konkretan 
službeni put; do 31.12.2014.  ne prikazuje se na Obrascu JOPPD nakon 1.1. 
2015. prikazuje se na Obrascu JOPPD) 
gorivo i parking se ne iskazuje na Obrascu JOPPD  
2. Radnik Ivo Ivić 
trošak noćenja: 2.000,00 kuna (dokaz: račun hotela; do 31.12.2014.  ne 
prikazuje se na Obrascu JOPPD nakon 1.1. 2015. prikazuje se na Obrascu 
JOPPD) 
dnevnice (170,00*2): 340,00 kuna (dokaz: upisano vrijeme trajanja putovanja i 
vrijeme kretanja na put)  
 
   

OBRAČUN uz primjer 1 



Radnik Pero Perić, boravio je na službenom putu u Splitu od 3. 
do 5. ožujka 2014. u Split 
Poslodavac je isplatio radniku na tekući račun predujam u 
iznosu od 2.000,00 kuna  
Radnik je za prijevoz koristio službeni automobil te je: 
- gorivo platio u ukupnom iznosu sa PDV-om od 800,00 kuna  
- cestarinu je plaćena putem svoga privatnoga ENC uređaja u 
ukupnom iznosu sa PDV-om od 300,00 kuna (150*2)   
- platio je trošak hotela u ukupnom iznosu sa PDV-om od 
2.000,00 kuna 

PRIMJER 2 



Tijek obračuna: 
 1. Radnik Pero Perić 
trošak noćenja: 2.000,00 kuna (dokaz: račun hotela plaćeno u gotovini 
– ide u JOPPD od 1. siječnja 2014.) 
dnevnice (170,00*2): 340,00 kuna (dokaz: upisano vrijeme trajanja 
putovanja i vrijeme kretanja na put – ide u JOPPD od 1. siječnja 2014.))  
trošak cestarine: 300,00 (dokaz: dokument - izlist sa stranice HAC-a o 
umanjenom iznosu na svome pretplatničkom računu) ili drugi dostupni 
(vjerodostojni) dokaz kojim se može dokazati trošak cestarine ) 
prikazuje se od 1. siječnja 2014. iz razloga što se radi o privatnome 
ENC-u 
trošak goriva: 800,00 kuna   ne ide u Obrazac JOPPD 

Obračun uz primjer 2 



Udruga „YY“obračunava po konačnom obračunu 5. travnja 2014. 
godine slijedeće troškove putovanja :   
1. Vanjski suradnik Petar Perić ne prima naknadu za rad u udruzi  niti 
su u radnom odnosu u udruzi. Boravio je na službenom putu u Splitu od 
3. do 5. ožujka 2014. Udruga je isplatila  suradniku predujam za 
službeno putovanje u iznosu od 4.000,00 kuna , na tekući račun. Na 
službeni put išao je sa privatnim automobilom.   
2. Vanjski suradnik Krešo Matić prima naknadu za svoj rad u Udruzi, 
poslan je na službeni put u Osijek od 3. do 5. ožujka 2014., računi za 
trošak prijevoza i trošak noćenja glase na udrugu koja je neprofitna 
organizacija koje je neprofitna organizacija platila izravno prijevozniku 
odnosno hotelu. 

PRIMJER 3 



OBRAČUN ZA PETRA PERIĆA 
- cestarinu je plaćena putem svoga privatnoga ENC uređaja u ukupnom iznosu sa PDV-om od 300,00 
kuna (150*2)   
- platio je trošak hotela u ukupnom iznosu sa PDV-om od 2.000,00 kuna 
Tijek obračuna: 
 1. Radnik Pero Perić 
trošak noćenja: 2.000,00 kuna (dokaz: račun hotela – ide u Obrazac JOPPD od 1. siječnja 2014.) 
dnevnice (170,00*2): 340,00 kuna (dokaz: upisano vrijeme trajanja putovanja i vrijeme kretanja na put 
-ide u Obrazac JOPPD od 1. siječnja 2014.)  
trošak cestarine: 300,00 (dokaz: dokument - izlist sa stranice HAC-a o umanjenom iznosu na svome 
pretplatničkom računu) ili drugi dostupni (vjerodostojni) dokaz kojim se može dokazati trošak cestarine 
koji je vezan uz konkretan službeni put -ide u Obrazac JOPPD od 1. siječnja 2014.)  
naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe: 408 km*2*2 kune: 1.632,00 kuna ide u 
Obrazac JOPPD od 1. siječnja 2014.)  
OBRAČUN ZA KREŠU MATIĆA 
trošak noćenja: 2.000,00 kuna (dokaz: račun hotela R 1 RAČUN koji glasi na Udrugu) 
trošak puta: 600,00 kuna  (dokaz: R 1 RAČUN prijevoznika koji glasi na Udrugu) 
Za Krešu Matića do 1. siječnja 2015. godine isplatitelj nema obvezu dostave Obrasca JOPPD  
Sve se prikazuje pod oznakom 27 iz priloga 4 

Obračun uz primjer 3 
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