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Zagreb, 18. svibnja 2006. 
 

Temeljem odredbi članka 15. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj 
agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05), Uprava Hrvatske agencije za 
nadzor financijskih usluga, na zahtjev banke Centar banka d.d. Zagreb, Jurišićeva 3, zastupane po 
predsjedniku Uprave Gordana Zrinšćak, u predmetu izdavanja dozvole za obavljanje poslova s 
vrijednosnim papirima, na sjednici održanoj dana 11. svibnja 2006. godine donijela je 
 
 

R J E Š E NJ E 
 
1. Banci Centar banka d.d. Zagreb, Jurišićeva 3, MBS: 080003692, izdaje se na neodređeno 

vrijeme dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu 
vrijednosnih papira (Narodne novine br. 84/02), i to: 

 
a) točka 3. - upravljanje portfeljem vrijednosnih papira za račun nalogodavca - vlasnika 

portfelja; 

b) točka 7. - investicijsko savjetovanje - savjetovanje pri ulaganju u vrijednosne papire; 

 
2. Ovo rješenje upisuje se u Registar ovlaštenih društava, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor 

financijskih usluga. 
 
3. Izrijeka ovog rješenja objavit će se u Narodnim novinama. 
 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 

Banka Centar banka d.d. Zagreb (dalje: Banka) podnijela je, dana 21. travnja 2006. godine, 
Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za izdavanje dozvole za 
obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. točke 3. i 7. Zakona o tržištu vrijednosnih 
papira (Narodne novine br. 84/02, dalje: ZTVP). 
 

U provedenom postupku je utvrđeno da Banka ispunjava uvjete propisane odredbama članka 
39., 40., 42. stavak 3., 57. ZTVP-a, te odredbama članka 2. i članka 3. stavci 1. i 2. Pravilnika o 
sadržaju zahtjeva za izdavanje i postupku izdavanja dozvola ovlaštenim društvima i osobama 
ovlaštenim za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima (Narodne novine br. 143/02). Slijedom 
izloženog, a temeljem odredbi članka 41. stavak 1. i članka 43. ZTVP-a, Agencija je odlučila kao u 
točki 1. izrijeke ovog rješenja. 

 
Ovdje napominjemo da se, sukladno odredbi članka 23. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor 

financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05, dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 28. studenoga 
2005. godine, a primjenjuje se od 01. siječnja 2006. godine, u ZTVP-u, drugim zakonima i svim 
podzakonskim propisima naziv «Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske» zamjenjuje 
nazivom «Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga», koja je pravni slijednik Komisije za 
vrijednosne papire Republike Hrvatske. 
 

Ovo rješenje upisuje se u Registar ovlaštenih društava koji vodi Agencija, s danom upisa          
11. svibnja 2006. godine, pod rednim brojem 88 (osamdesetosam). 
 

Banka je ispunila uvjete iz članka 4. stavak 3. točke 1. i 2. Pravilnika o vrsti i visini naknada i 
administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 45/06). 
 



Sukladno odredbi članka 8. stavak 4. Zakona, izrijeka ovog rješenja objavit će se u Narodnim 
novinama. 
 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 
 

Protiv ovog rješenje žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor 
podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog 
rješenja. 
 
 
 

PREDSJEDNIK UPRAVE 
 

Ante Samodol 
 


