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Priopćenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa 
 

Povjerenstvo je na 38. sjednici održanoj 23. siječnja 2014.g., pokrenulo postupak 

protiv dužnosnika Branka Šegona, pomoćnika ministra financija radi utvrđivanja da li se 

dužnosnik Branko Šegon, u obnašanju dužnosti pomoćnika ministra financija, našao u 

situaciji sukoba interesa u smislu članka 2. ZSSI-a, te da li je prekršio neko od načela 

djelovanja iz članka 5. ZSSI-a, zbog stupanja u poslovni odnos trgovačkog društva FACTA 

VERA d.o.o., u kojem ima više od 0,5 % udjela u vlasništvu (temeljnom kapitalu) sa 

Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj, na temelju Ugovora o kreditu broj: 031-26400078 sa 

sporazumom o osiguranju novčane tražbine, od 30. kolovoza 2012.g 

 

Članak 2. ZSSI-a definira da sukob interesa postoji u situaciji u kojoj su privatni 

interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim. U obnašanju javne dužnosti, dužnosnici ne smiju 

svoj privatni interes staviti iznad javnog. 

 

Povjerenstvo je donijelo odluku o pokretanju postupka radi utvrđivanja da li je 

povodom sklapanja Ugovora o kreditu između HBOR-a  i trgovačkog društva FACTA VERA 

d.o.o., dužnosnik Branko Šegon svoj privatni interes stavio iznad javnog interesa.  

 

Privatni interes proizlazi iz činjenice da je u razdoblju u kojem navedeni dužnosnik 

obnaša dužnost pomoćnika ministra financija, trgovačko društvo u kojem dužnosnik ima 20 % 

udjela u vlasništvu, ishodilo kredit od HBOR-a, koji uključuje i stjecanje državnih potpora i 

subvencija. 

 

Javni interes proizlazi iz zahtjeva da se javna dužnost obnaša u javnom interesu, te da 

državna tijela koja dodjeljuju sredstva iz državnog proračuna postupaju transparentno i 

sukladno unaprijed propisanim uvjetima i kriterijima. Javni interes nalaže očuvanje povjerenja 

građana u dužnosnike i tijela javne vlasti. 

 

Načela djelovanja iz članka 5. ZSSI-a obvezuju dužnosnike da svojim postupanjem ili 

propustom ne dovedu u sumnju da su javnu dužnost koju obnašaju koristili za osobni probitak 

odnosno za probitak povezane osobe. 

 

Postupak je pokrenut i radi utvrđivanja da li je dužnosnik Branko Šegon u obnašanju 

dužnosti pomoćnika ministra financija počinio neko od zabranjenih djelovanja dužnosnika iz 

članka 7. ZSSI-a, kako bi utjecao na sklapanje Ugovora o kreditu između HBOR-a i 

trgovačkog društva FACTA VERA d.o.o. 
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Člankom 7. ZSSI-a dužnosnicima je između ostalog zabranjeno ostvariti ili dobiti 

pravo u slučaju da se krši načelo jednakosti pred zakonom, te utjecaj na odluku nekog tijela ili 

osobe radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe. 

 

Postupak je pokrenut i radi utvrđivanja da li je povodom stupanja u poslovni odnos 

trgovačkog društva FACTA VERA d.o.o., sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj, na 

temelju Ugovora o kreditu od 30. kolovoza 2012.g. došlo do povrede članka 16. stavka 3. i 

stavka 4. ZSSI-a. 

 

Člankom 16. stavkom 3. ZSSI-a propisano je da je trgovačko društvo u kojem 

dužnosnik ima više od 0,5 % udjela u vlasništvu dužno obavijestiti Povjerenstvo o stupanju u 

poslovni odnos s državnim tijelima. Poslovnim odnosom u smislu ZSSI-a smatraju se između 

ostalog, državne potpore i drugi oblici stjecanja sredstava od tijela javne vlasti. 

 

Člankom 16. stavkom 4. ZSSI-a propisano je da za vrijeme dok su njegova 

upravljačka prava u trgovačkim društvima prenesena na Povjerenika, dužnosnik ne smije 

davati obavijesti, upute, naloge ili na drugi način biti u vezi s povjerenikom te time utjecati na 

ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza koje proizlaze iz članskih prava u tim društvima. 

 

Odlukom o pokretanju postupka, Povjerenstvo će pozvati dužnosnika Branka Šegona 

da u roku od 15 dana od dana primitka pisanog otpravka odluke, dostavi Povjerenstvu 

očitovanje na razloge pokretanja postupka radi utvrđivanja sukoba interesa.  

 

Odluka o pokretanju postupka biti će objavljena na Internet stranici Povjerenstva. 

 

Po pribavljanju očitovanja dužnosnika te ostale dokumentacije potrebne za utvrđivanje 

relevantnog činjeničnog stanja, Povjerenstvo će na javnoj sjednici raspravljati te donijeti 

konačnu odluku u ovom postupku. 
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