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Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, kibernetička sigurnost i 

utjecaj koruptivnog ponašanja na buduće generacije:   
Međunarodni Tjedan svijesti o prijevarama ponovno u Hrvatskoj 

  
 

Zagreb, 5. studenoga 2020. – Vođeni željom o podizanju svijesti o važnosti borbe protiv financijskog 
kriminala, prijevare i korupcije, u razdoblju od 16. - 20. studenoga 2020. godine, Deloitte Hrvatska, u 
suradnji s brojnim partnerima, i ove će godine održati niz događanja u sklopu kojih će, uz aktivnu 
suradnju s eminentnim stručnjacima i partnerima iz različitih područja otvoriti dijalog na brojne teme 
koje su usko vezane uz potencijalno koruptivno ponašanje.   
  
Nakon prošlogodišnjeg uspjeha, ova inicijativa će ponovno biti obilježena u Hrvatskoj s ciljem zajedničkog 
prepoznavanja uloge raznih interesnih grupa u uspješnoj borbi protiv korupcije. Kroz osobne primjere, 
najbolje prakse i kvalitetnu diskusiju, sudionici će imati priliku da se dodatno educiraju o složenosti 
problema prijevare, korupcije i financijskog kriminala. 
 
Međunarodni tjedan svijesti o prijevarama održava se pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika 
Republike Hrvatske, Zorana Milanovića, a partneri događanja su: Europska banka za obnovu i razvoj 
(EBRD), Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Global Compact Hrvatska, Hrvatska udruga 
poslodavaca, Hrvatska narodna banka (HNB), Hrvatska udruga banka (HUB), Hrvatska agencija za nadzor 
financijskih usluga (HANFA), Međunarodna trgovačka komora Hrvatska (International Chamber of 
Commerce - ICC), Ministarstvo pravosuđa RH, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Svjetska 
banka, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište Libertas, Ekonomski fakultet u Osijeku, 
Visoka poslovna škola PAR, Veleučilište VERN’, Visoko učilište Algebra, Zagrebačka burza, Ured pučke 
pravobraniteljice, OECD Hrvatska i Centar ODličnosti U POslovanju (CODUPO).  
 
„Ova inicijativa samo je jedna u nizu naših aktivnosti kojima želimo učiniti upravo to, napraviti pozitivan 
utjecaj u našem društvu, u našoj zajednici“, navodi  Vedrana Jelušić Kašić, partnerica u Deloitteovu 
odjelu financijskog savjetovanja. 
 
Ove godine posebna pažnja posvećena je sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, te 
kibernetičkoj sigurnosti, što je osobito važno zbog povećane uporabe različitih digitalnih platformi 
tijekom pandemije virusa COVID-19.  

  

 



 

 
  
 

Martina Drvar, viceguvernerka Hrvatske narodne banke i članica Uprave EBA-e izjavila je: „Pranje novca i 
financiranje terorizma globalan su problem te imaju snažene socijalne i ekonomske posljedice za svaku 
državu. Efikasno suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma zahtjeva koordinirano djelovanje cijelog 
sustava SPNFT-a u Republici Hrvatskoj, a kako bi se spriječilo korištenje financijskog sustava za pranje 
novca i financiranje terorizma. Hrvatska narodna banka, kao jedno od  tijela nadzora, očekuje od banaka 
da u svrhu sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma imaju djelotvorne i učinkovite sustave koji 
trebaju biti razmjerni njihovoj veličini, vrsti, opsegu i složenosti poslova. Provedba prevencije pranja novca 
i financiranja terorizma od strane banaka jedan je od prioriteta HNB-a te ćemo odlučno poduzimati sve 
mjere kako bi njihovo poslovanje bilo usklađeno s propisima iz područja sprječavanja pranja novca i 
financiranja terorizma“.   
 
Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e ističe: „Vrlo je važno osigurati da zakonodavna 
regulativa osigura primjerenu i proporcionalnu zaštitu od pranja novca i financiranja terorizma kako bi 
tržišni sudionici bili u mogućnosti slobodno nuditi svoje proizvode na tržištu. Sprječavanje pranja novca i 
financiranja terorizma izuzetno je važno jer osim što sprječava navedene nezakonitosti, služi i održavanju 
sigurnosti i učinkovitosti financijskog sustava na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Današnji trendovi 
ubrzanog razvoja financijske tehnologije, osim brojnih prednosti, povezane su i s novim mogućnostima 
zloupotreba u svrhu pranja novca i financiranja terorizma. Nažalost, i COVID-19 pandemija otežava 
primjenu mjera zbog ograničenja kretanja i interakcije i stvara neke nove uvjete i mogućnosti za 
protuzakonito djelovanje. Zato je namjera Europske unije konsolidirati propise koji reguliraju tu 
problematiku radi uspostave jedinstvenih pravila u svim državama članicama pa tako i u Hrvatskoj. Ono 
što smo, kao regulator primijetili, su i pojave lažnih brokerskih društava te česti pokušaji prijevara 
građana u nuđenju usluge trgovanja dionicama i financijskim izvedenicama, a što je često puta samo 
izgovor za prijevaru. Iznimno je važno educirati građane kako da ne nasjednu na takve zloupotrebe te 
smo zato nedavno izdali posebnu edukativnu brošuru kako bi ih bolje upoznali o tome kako na internetu 
razlikovati licencirana društava od onih koji se bave prijevarama“. 
 
Svjesni da problem financijskog kriminala, prijevare i korupcije zahtijeva veću angažiranost i dijalog svih 
uključenih aktera, EBRD je i ove godine dao javnu podršku Međunarodnom tjednu podizanja svijesti o 
prijevarama. Tom je prilikom Chiawen Kiew, zamjenik direktora za istrage u Uredu glavnog dužnosnika za 
praćenje usklađenosti EBRD-ija poručio: „U dobu sve virtualnije interakcije moramo više nego ikad prije 
voditi računa o autentičnosti transakcija. Pandemija je povećala broj prilika za prijevaru i korupciju i 
premda suzbijanje prijevara i korupcije nikada nije bilo teže, ono nikada nije bilo bitnije“. 
 
„Važno je osigurati profesionalne učinkovite mehanizme zaštite od prijevara i posljedično strogo 
sankcioniranje svih prekršitelja. Preduvjet svemu ovome je reforma pravosuđa koje mora postati brže i 
transparentnije te djelovati efikasnije kako bi sve nepravilnosti bile svedene na minimum. Nužna je stalna 
edukacija i nadogradnja postojećih sustava kako bi pratili sve izazove modernog digitalnog doba u 
kojemu su zlouporabe sve inovativnije i teže za raspoznati.“, rekao je Damir Zorić, glavni direktor 
Hrvatske udruge poslodavaca.  
 
Kao i prošle godine, i ove godine se naglasak stavlja na mlade s ciljem da se dodatno potakne njihovo 
učešće i uloga u stvaranju boljeg i kvalitetnijeg okruženja u Hrvatskoj. Važnost uključivanja mladih u ovu 
inicijativu prepoznali su i predstavnici akademske zajednice. 
 
„Uključivanje mladih u ovu hvale vrijednu akciju od velike važnosti je za sve dionike. Mi, nešto stariji tako 
pokazujemo da zaista vjerujemo kako „na mladima svijet ostaje“. U svakodnevnoj komunikaciji s njima, 
bilo u učionicama ili u zadnje vrijeme i virtualno te na raznim projektima uočila sam kako nam se vjera u 
njih svakako isplati. Jer, kaljeni ovakvim izazovima možda i brže od svih dosadašnjih generacija odrastaju 
u uspješne i hrabre odrasle ljude, sposobne za sve izazove pa i ozbiljnu borbu s korupcijom na svim 
razinama.“ istaknula je Stana Odak Krasić prodekanica za studije na Veleučilištu VERN'. 



 

 
  
 

 
„Izazovi koji se vežu uz korupciju, prijevare i financijski kriminal predstavljaju veliki izazov i za 
najrazvijenije zemlje svijeta. Korak naprijed nije lak, ali zajedničkim djelovanjem možemo osnažiti 
relevantne interesne grupe da što kvalitetnije pristupe rješavanju izazova u budućnosti.“, zaključuje 
Vedrana Jelušić. 
 
Ove se godine Međunarodni tjedan svijesti o prijevarama, osim u Hrvatskoj, održava i u Sloveniji, Bosni i 
Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.   
 
Ovogodišnje izdanje programa Međunarodnog tjedna svijesti o prijevarama organizirat će se strogo 
poštujući sve epidemiološke mjere i preporuke.  
 
Više informacija možete pronaći na našim web stranicama. 

https://www2.deloitte.com/hr/hr/pages/finance/articles/tjedan-svijesti-o-prevarama-2020.html

