
Priopćenje 
Zbog javnog interesa u postupcima iz nadležnosti Povjerenstva za odlučivanje u 

sukobu interesa koji se odnose na dužnosnika Branka Šegona, pomoćnika ministra financija, 

Povjerenstvo daje slijedeće priopćenje: 

Povjerenstvo u okviru svojih nadležnosti, provjerava podatke koje su dužnosnici 

naveli u podnesenim izviješćima o imovinskom stanju. Redovita provjera podataka provodi se 

za svako podneseno izviješće. Postupak provjere zatvoren je za javnost. Konačne rezultate 

nakon provedenog postupka provjere, Povjerenstvo je dužno javno objaviti.  

Dužnosnik Branko Šegon, pomoćnik ministra financija, podnio je Povjerenstvu 

izvješće o imovinskom stanju povodom stupanja na navedenu dužnost koje je u knjigama 

ulazne pošte Povjerenstva zaprimljeno pod poslovnim brojem 711-U-375-01-PD/12, dana 31. 

siječnja 2012.g. U dijelu podataka u obrascu izviješća pod brojem IV- Podatci o imovini, u 

podbroju 4. – poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima – 

(trgovačka društva, fondovi i dr.), dužnosnik je naveo da je vlasnik poslovnog udjela u 

trgovačkom društvu FACTA VERA, u veličini od 20 % te da je prijenos prava koja proizlaze 

iz vlasništva prenio na odvjetnički ured. Nadalje je naveo da je vlasnik poslovnog udjela u 

trgovačkom društvu TRIDENT CENTAR, u veličini od 25 % te da je prijenos prava koja 

proizlaze iz vlasništva prenio na odvjetnički ured. 

Člankom 16. stavkom 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa propisano je da će 

dužnosnik koji ima 0,5 % i više dionice ili udjela u vlasništvu (kapitalu trgovačkog društva) 

za vrijeme obnašanja javne dužnosti prenijeti svoja upravljačka prava na temelju udjela u 

kapitalu društva na drugu osobu ili na posebno tijelo koje će kao povjerenik u ostvarivanju 

članskih prava i udjela u društvu, djelovati u svoje ime a za račun dužnosnika. 

Povjerenik ne može biti član obitelji (bračni ili izvanbračni drug dužnosnika, srodnici 

po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre dužnosnika te posvojitelj, odnosno posvojenik 

dužnosnika niti ostale osobe koje bi se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano 

mogle smatrati interesno povezanima s dužnosnikom. 

Važeće odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa a tako niti postojeći obrazac 

izvješća o imovinskom stanju, ne propisuju obvezu dužnosnika da istovremeno s 

podnošenjem imovinske kartice, Povjerenstvu dostavi ugovor o prijenosu upravljačkih prava, 

ili bilo koju drugu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi o prijavljenoj imovini. Određene 

dokaze i dokumentaciju, Povjerenstvo od dužnosnika, te od nadležnih državnih tijela, traži u 

postupku redovite provjere prijavljenih podataka iz podnesenih izviješća.   

U postupku redovite provjere podataka iz podnesenog izvješća o imovinskom stanju 

dužnosnika Branka Šegona, Povjerenstvo je zaprimilo dopis dužnosnika, u čijem prilogu se 

dostavlja Ugovor o prijenosu upravljačkih prava na temelju udjela u trgovačkim društvima 

za vrijeme obnašanja javne dužnosti, sklopljen između Branka Šegona i odvjetnika Alda 



Miroševića, dana 01. siječnja 2012.g., a ovjeren dana 27. siječnja 2012.g., kod javnog 

bilježnika Branka Jakića, iz Zagreba, Zelinska 3, pod brojem ovjere OV-1666/12.  

Navedenim ugovorom Branko Šegon upravljačka prava koja proizlaze iz udjela u  

kapitalu koji su veći od 0,5 % u trgovačkim društvima FACTA VERA d.o.o., i TRIDENT 

CENTAR d.o.o., sukladno članku 16. stavku 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, 

prenosi na povjerenika, odvjetnika Alda Miroševića, koji je na temelju navedenog ugovora 

obvezan ostvarivati članska prava Branka Šegona u navedenim trgovačkim društvima u svoje 

ime a za račun Branka Šegona. 

Druge okolnosti o kojima Povjerenstvo ima saznanja iz medija, a iz kojih može 

proizlaziti eventualni sukob interesa dužnosnika Braka Šegona, ili povreda odredbi Zakona o 

sprječavanju sukoba interesa, Povjerenstvo provjerava u okviru drugih postupaka iz svoje 

nadležnosti.  

Odluka o pokretanju ili nepokretanju postupka sukoba interesa protiv dužnosnika, 

donosi se na javnoj sjednici, većinom glasova svih članova Povjerenstva. Prijedlozi dnevnog 

reda sjednica, objavljuju se na Internet stranici Povjerenstva. U tom okviru, Povjerenstvo će 

postupati i u ovom slučaju, a raspravljanje i donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju 

postupka sukoba interesa, bit će stavljeno na dnevni red sjednice Povjerenstva, nakon što 

Povjerenstvo prikupi dokumentaciju potrebnu za donošenje takve odluke. 

Povjerenstvo ujedno obavještava javnost da pored postojećeg registra podnesenih 

izviješća o imovinskom stanju dužnosnika koji je dostupan na Internet stranici Povjerenstva, 

ustrojava i druge javno dostupne registre.  

Povjerenstvo planira do kraja prvog kvartala 2014.g., izraditi te javno objaviti registar 

poslovnih subjekata u kojima dužnosnici ili članovi njihovih obitelji, imaju udjele u 

vlasništvu odnosno kapitalu, te za koje slijedom ove okolnosti, Zakon o sprječavanju sukoba 

interesa propisuje određena ograničenja.  

U tom registru, bit će naveden i podatak o tome da li je izvršen prijenos upravljačkih 

prava koja proizlaze iz vlasništva u kapitalu trgovačkog društva na povjerenika, te tko je 

povjerenik. 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 


