


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi
vanjskih poslova koja je na snazi od 1. lipnja 2018. godine (Narodne novine, broj
48/18) i

- Uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova
u javnim službama koja je na snazi od 5. srpnja 2018. godine, a kojim su povećani
koeficijenti u ustanovama socijalne skrbi (Narodne novine, broj 57/18).

Sredstva za primjenu gore navedenih propisa osigurat će se preraspodjelama s kategorija 
rashoda na kojima će se ostvariti uštede.

Nadalje, u drugom polugodištu 2018. godine očekuje se povećanje rashoda za naknade 
građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, i to prvenstveno na 
izdvajanjima za mirovine i mirovinska primanja radi veće stope usklađivanja mirovina od 1. 
srpnja 2018. godine u odnosu na stopu usklađivanja mirovina koja je planirana prilikom 
izračuna rashoda za mirovine u 2018. godini. Naime, prema podacima Državnog zavoda za 
statistiku nominalni indeks prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome za razdoblje 1. - 
VI. 2018. u odnosu na VII. - XII. 2017. iznosio je 104,3 što je porast od 4,3%, dok je indeks
potrošačkih cijena za razdoblje 1. - VI. 2018. u odnosu na VII. - XII. 2017. iznosi 101,1 što je
porast od 1,1%.

Nadalje, radi stvaranja povoljnijih financijskih uvjeta za obitelji, Zakonom o izmjenama i 
dopunama Zakona o doplatku za djecu (Narodne novine, broj 58/18) koji je stupio na snagu 
1. srpnja 2018. godine, podignuta je razina dohodovnog cenzusa (ukupni dohodak ostvaren u
kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno) kao uvjeta za ostvarivanje prava na
doplatak za djecu s 50% na 70% proračunske osnovice, kako bi se proširio broj korisnika
doplatka za djecu te samim time i pronatalitetnog dodatka koji se ostvaruje za treće i četvrto
dijete korisnika doplatka za djecu. Također, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o
subvencioniranju stambenih kredita (Narodne novine, broj 61/18) koji je stupio na snagu 19.
srpnja 2018. godine stvoren je pravni okvir za objavu javnih poziva za subvencioniranje
kredita za kupnju stana ili kuće, odnosno izgradnju kuće. Nedostatna sredstva za mirovine te
za provedbu navedenih zakona osigurat će se preraspodjelama unutar kategorije naknada
građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada te s kategorija rashoda na
kojima će se ostvariti uštede.

Uzimajući u obzir novonastale okolnosti vezane za Uljanik Grupu, u drugom polugodištu 
2018. godine očekuje se povećanje izdataka na jamstvenoj pričuvi kao rezultat plaćanja 
obveza po protestiranim jamstvima od strane naručitelja i financijskih institucija za uplaćene 
avanse i obveze po kreditima za koje je Republika Hrvatska izdala jamstva za izgradnju 
brodova koje Uljanik Grupa neće biti u mogućnosti isporučiti.
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