Obrazloženje
Prema odredbama članka 21. stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju («Narodne novine»,
br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04. i 92/05. – skraćeno:
Zakon) članovi obitelji osiguranika, odnosno korisnika mirovine u određenim slučajevima
stječu pravo na obiteljsku mirovinu ako ih je osiguranik uzdržavao (pastorčad, unučad,
roditelji, očuh, maćeha, posvojitelj, braća, sestre i druga djeca). Kada se za stjecanje prava na
obiteljsku mirovinu traži da je osiguranik uzdržavao člana obitelji, potrebni su sljedeći uvjeti:
1. da vlastiti prihodi člana obitelji nisu dovoljni za njegovo uzdržavanje
2. da je osiguranik, odnosno korisnik mirovine do svoje smrti uzdržavao člana obitelji, živeći
s njim u zajedničkom kućanstvu ili da mu je osiguravao sredstva za uzdržavanje ako je član
obitelji živio izvan njegova kućanstva.
Odlukom koja je važila u 2006. godini bio je određen cenzus drugih stalnih prihoda koji je
iznosio 522,79 kn mjesečno, te je bilo propisano da će se smatrati da je osiguranik, odnosno
korisnik mirovine osiguravao sredstva za uzdržavanje člana obitelji koji je živio izvan
njegova kućanstva ako mu je redovito davao materijalna sredstva u prosječnoj vrijednosti od
najmanje 627,18 kn mjesečno.
Nadalje, prema odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina («Narodne
novine», broj 128/99.) od 1. siječnja 2001. prestaje utvrđivanje i evidentiranje katastarskog
prihoda, te se dohodak od poljoprivrede i šumarstva od 1. siječnja 2001. utvrđuje prema
poreznim propisima, a prema njima se dohodak od poljoprivrede i šumarstva evidentira samo
ako se po osnovi te djelatnosti plaća porez na dohodak ili porez na dobit.
Prema tome, u dohodovni cenzus uračunat će se samo onaj dohodak od poljoprivrede i
šumarstva na koji se plaća porez.
Prema ovoj odluci, drugi stalni prihod iz članka 1. i svota iz članka 3. stavka 1. povećavaju se
za nominalni indeks bruto plaće za 2006. godinu, a koji prema podacima Državnog zavoda za
statistiku iznosi 6,2% te se za godinu 2007. predlažu sljedeći cenzusi prihoda članova obitelji:
-

cenzus drugih stalnih prihoda iznosi 555,20
svota iz članka 3. stavka 1. ove odluke iznosi 666,06 kn.

Zagreb, ožujka 2007.

