
Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a. 
 

 

 

Ograničenja kreditiranja poslovnih subjekata 

u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji 

U smislu odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15), HBOR ne može 
razmatrati mogućnost odobrenja kredita prema zahtjevima: 

x trgovačkih društava u čijoj su vlasničkoj strukturi dužnosnici koji u HBOR-u obnašaju dužnost, a koji 
imaju 0,5% ili više dionica odnosno udjela u vlasništvu, uključujući i one poslovne subjekte u kojima su 
dužnosnici prenijeli svoja upravljačka prava na temelju udjela u kapitalu društva na drugu osobu ili 
posebno tijelo. Ovo ograničenje odnosi se na sve poslovne subjekte u smislu ZSSI-a u kojima dužnosnici 
koji obnašaju dužnost u HBOR-u imaju udjel u vlasništvu. 

x poslovnih subjekata u kojima član obitelji dužnosnika koji u HBOR-u obnaša dužnost ima 0,5% ili više 
udjela u vlasništvu, u slučaju kada je član obitelji dužnosnika na bilo koji način, izravno ili neizravno, 
stekao predmetni udio, odnosno dionice od dužnosnika u razdoblju od dvije godine prije imenovanja 
odnosno izbora na ovu dužnost pa do prestanka njezinog obnašanja. 

HBOR može razmatrati mogućnost odobrenja kredita prema zahtjevima: 

x trgovačkih društava (i ostalih poslovnih subjekata) u čijoj su vlasničkoj strukturi dužnosnici koji imaju 
0,5% ili više dionica odnosno udjela u vlasništvu, uključujući i one poslovne subjekte u kojima su  
dužnosnici prenijeli svoja upravljačka prava na temelju udjela u kapitalu društva na drugu osobu ili 
posebno tijelo. Trgovačko društvo je dužno pravovremeno obavijestiti Povjerenstvo o stupanju u poslovni 
odnos s HBOR-om.  

x poslovnih subjekata u kojima član obitelji dužnosnika koji u HBOR-u obnaša dužnost ima 0,5% ili više 
udjela u vlasništvu. Dužnosnik koji obnaša dužnost u HBOR-u je dužan o ovoj okolnosti pravodobno 
obavijestiti Povjerenstvo i HBOR. 

Važne napomene: 

U slučaju dvojbe je li neko ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti, dužnosnici moraju zatražiti mišljenje 
Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. 

Dužnosnik je dužan urediti svoje privatne poslove kako bi se spriječio predvidljivi sukob interesa. Ako se pojavi 
sukob interesa, dužnosnik je dužan razriješiti ga. 

Članove obitelji dužnosnika čine bračni ili izvanbračni drug dužnosnika, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, 
braća i sestre dužnosnika te posvojitelj, odnosno posvojenik dužnosnika.  

Popis dužnosnika utvrđuje se Zakonom o sprječavanju sukoba interesa. Dužnosnik je dužan izvještavati 
Povjerenstvo o svim nastalim promjenama podataka o poslovnim subjektima u odnosu na koje ne smiju stupati u 
poslovni odnos. 


