
 
 
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), te članka 58. stavak 1. točka 6. Zakona o 
tržištu vrijednosnih papira (Narodne novine br. 84/02 i 138/06), Uprava Hrvatske agencije za nadzor 
financijskih usluga, u predmetu oduzimanja dozvole za obavljanje poslova investicijskog savjetnika 
Dominika Lica iz Zagreba, Srebrnjak 88a, na sjednici održanoj dana 24. svibnja 2007. godine donijela 
je 
 

R J E Š E NJ E 
 

1. Dominiku Licu iz Zagreba, Srebrnjak 88a, oduzima se dozvola za obavljanje poslova 
investicijskog savjetnika. 

 
2. Ovo rješenje upisuje se u Registar ovlaštenih investicijskih savjetnika, koji vodi Hrvatska 

agencija za nadzor financijskih usluga. 
 
3. Ovo rješenje objavit će se u Narodnim novinama. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, klasa: UP/I-450-08/05-02/59 

od 19. travnja 2005. godine, Dominiku Licu, zaposleniku ovlaštenog društva Hrvatska poštanska 
banka d.d., Zagreb (dalje: Društvo), bila je na neodreñeno vrijeme izdana dozvola za obavljanje 
poslova investicijskog savjetnika. 

 
Odredbom članka 58. stavak 1. točka 6. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Narodne novine 

br. 84/02 i 138/06, dalje: ZTVP) propisano je da će Agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: 
Agencija) investicijskom savjetniku rješenjem oduzeti dozvolu ako isti obavlja poslove koji nisu 
poslovi investicijskog savjetnika. 

 
Budući da je Agencija dana 20. veljače 2007. godine zaprimila obavijest Dominika Lica da 

obavlja poslove predsjednika Uprave HPB-Investa d.o.o., valjalo je riješiti kao u izrijeci ovog rješenja, 
dakle oduzeti mu dozvolu i provesti upis oduzimanja dozvole u Registru ovlaštenih investicijskih 
savjetnika koji vodi Agencija, s danom upisa 24. svibnja 2007. godine, pod rednim brojem 52 
(pedesetdva). 

 
Sukladno odredbi članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih 

usluga (Narodne novine br. 140/05), ovo rješenje objavit će se u Narodnim novinama. 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU  
 

Protiv ovog rješenja 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. 
 
Klasa: UP/I-451-04/07-08/31 
Ur.broj: 326-111/07-2 
 
Zagreb, 24. svibnja 2007. 

PREDSJEDNIK UPRAVE 
 

Ante Samodol 


