
Broj: I- 
 
Zagreb, 15. prosinca 2009. 
 
 
 
 
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Povjerenstvo), sukladno 
odredbi čl. 5. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti 
(Narodne novine, broj 163/03, 164/04, 48/05, 141/06, 60/08 i 38/09, u daljem tekstu: Zakon) 
te čl. 27. st. 2. Pravilnika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o unutarnjem ustroju i 
postupku (Narodne novine, broj 86/05 i 123/09, u daljem tekstu: Pravilnik), u predmetu 
dužnosnika mr. sc. Stjepana Adanića, državnog tajnika u Ministarstvu obitelji, 
branitelja i međugeneracijske solidarnosti, na svojoj 10. sjednici, održanoj 10. prosinca 
2009, daje sljedeće 
 

 
MIŠLJENJE 

 
Činjenica da dužnosnik mr. sc. Stjepan Adanić, državni tajnik u Ministarstvu obitelji, 
branitelja i međugeneracijske solidarnosti istodobno obavlja poslove predsjednika 
Upravnog vijeća Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s 
invaliditetom ne predstavlja situaciju sukoba interesa. 
 
 

Obrazloženje 
 

Postupak za davanje mišljenja pokrenut je na temelju prijedloga dr. med. Ivana Šoše iz 
Rijeke, 9. rujna 2009. 
Predlagatelj pita predstavlja li činjenica da dužnosnik-državni tajnik Ministarstva obitelji, 
branitelja i međugeneracijske solidarnosti mr. sc. Stjepan Adanić, uz obnašanje navedene 
dužnosti, istodobno obavlja poslove predsjednika Upravnog vijeća Fonda za profesionalnu 
rehabilitaciju i zapošljavanje, situaciju sukoba interesa prema Zakonu. 
 
U provedenom postupku Povjerenstvo je utvrdilo sljedeće: 
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom je, sukladno 
odredbi čl. 33. st. 1. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s 
invaliditetom („Narodne novine“, broj 143/02 i 33/05), javna ustanova koju uredbom osniva 
Vlada Republike Hrvatske. 
Navedena javna ustanova osnovana je Uredbom o osnivanju Fonda za profesionalnu 
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 116/03, 48704 i 
68/08). 
Članak 9. Uredbe glasi: 
»(1) Fondom upravlja Upravno vijeće Fonda. 
(2) Upravno vijeće Fonda ima devet članova. 
(3) Članove Upravnog vijeća Fonda imenuje i razrješava Vlada. 
(4) Članovi Upravnog vijeća Fonda su predstavnici poslodavaca, sindikata, udruga osoba s 
invaliditetom, ministarstva nadležnog za rad, ministarstva nadležnog za zdravstvo i socijalnu 
skrb, ministarstva nadležnog za obitelj, branitelje i međugeneracijsku solidarnost, Hrvatskog 
zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog 



zavoda za zapošljavanje. 
(5) Predstavnike poslodavaca i sindikata predlaže Gospodarsko-socijalno vijeće, a ostale 
predstavnike predlaže ministar nadležan za rad, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog 
za zdravstvo i socijalnu skrb i ministra nadležnog za obitelj, branitelje i međugeneracijsku 
solidarnost.«. 
U skladu s odredbom čl. 9. st. 3. i 4. Uredbe, Vlada Republike Hrvatske je rješenjem o 
imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i 
zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 119/08) imenovala mr. sc. 
Stjepana Adanića predsjednikom Upravnog vijeća Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i 
zapošljavanje osoba s invaliditetom. 
U skladu s navedenim, Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga akta. 
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