
 
 

Na temelju odredbi članka 15. stavak 1. točka 4. alineja 3. i članka 8. stavak 1. 
Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (“Narodne novine” broj 
140/05) i članka 252. stavak 2. u svezi sa člankom 297. stavak 5. Zakona o 
osiguranju (“Narodne novine” broj 151/05), te članka 213. Zakona o općem upravnom 
postupku („Narodne novine“ broj 53/91 i 103/96-Odluka USRH), Uprava Hrvatske 
agencije za nadzor financijskih usluga, odlučujući o zahtjevu Želimira Ećimovića iz 
Osijeka, Šetalište kardinala F. Šepera 1,  vlasnika obrta S. I. C. ECHO  za zastupanje 
u osiguranju,  Osijek, Šetalište kardinala F. Šepera 1, za izdavanje dozvole za 
obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, na sjednici održanoj dana 18. travnja 
2007. godine donijela je  

 
 

R J E Š E NJ E  
 
 

1. Utvrñuje se da  je Želimir Ećimović iz Osijeka, Šetalište kardinala F. 
Šepera 1, vlasnik obrta S. I. C. ECHO za zastupanje u osiguranju, Osijek, 
Šetalište kardinala F. Šepera 1, MBO 90465237, uskladio poslovanje obrta 
sa Zakonom o osiguranju. 

2. Želimiru Ećimoviću iz Osijeka, Šetalište kardinala F. Šepera 1, vlasniku 
obrta  S. I. C. ECHO za zastupanje u osiguranju, Osijek, Šetalište kardinala 
F. Šepera 1, daje se dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u 
osiguranju, koju je dužan obavljati kao isključivu djelatnost obrta. 

3. Želimir Ećimović iz Osijeka, Šetalište kardinala F. Šepera 1, vlasnik obrta 
S. I. C. ECHO za zastupanje u osiguranju, Osijeka, Šetalište kardinala F. 
Šepera 1, dužan je najkasnije osam dana prije početka poslovanja, 
Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostaviti obavijest o 
početku poslovanja, sa izvatkom iz obrtnog registra. 

4. Ovo rješenje objavit će se u „Narodnim novinama“.  
 
Pouka o pravnom lijeku : Ovo rješenje je konačno. Protiv njega nije dopuštena 
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu 
Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana njegova primitka. 
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