
 

 

 
 
 
Na temelju odredbe članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavaka 1. i 4. Zakona o Hrvatskoj 
agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine broj 140/05 i 12/12) te članka 29. 
stavka 1. Zakona o faktoringu (Narodne novine, broj 94/14 i 41/16), Hrvatska agencija za 
nadzor financijskih usluga odlučujući o zahtjevu Maria Martinovića iz Velike Gorice, Nikole 
Tesle 48 F, OIB: 44963674766 za izdavanje suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog 
udjela u faktoring-društvu ESC Factoring d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Zaharova 7, OIB: 
00180729178 i zahtjevu Line Paurević iz Zagreba, Koledinečka 3, OIB: 84623102052, za 
izdavanje suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring-društvu ESC 
Factoring d.o.o., na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 25. lipnja 2020. donosi sljedeće  
 
 
 

R J E Š E N J E 
 
 

1. Mariu Martinoviću iz Velike Gorice, Nikole Tesle 48 F, OIB: 44963674766, izdaje se 
suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring-društvu ESC Factoring 
d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Zaharova 7, OIB: 00180729178  u visini od 17% udjela 
u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima faktoring-društva ESC Factoring d.o.o.. 
 

2. Lini Paurević iz Zagreba, Koledinečka 3, OIB: 84623102052, izdaje se suglasnost za 
izravno stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring-društvu ESC Factoring d.o.o. sa 
sjedištem u Zagrebu, Zaharova 7, OIB: 00180729178 u visini od 17% udjela u 
temeljnom kapitalu i glasačkim pravima faktoring-društva ESC Factoring d.o.o.. 
 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

 
1. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zaprimila je dana 29. travnja 
2020. godine elektroničkom poštom na adresu pisarnica@hanfa.hr, pod klasifikacijskom 
oznakom KLASA: UP/I 973-03/20-01/04, zahtjev Maria Martinovića iz Velike Gorice, Nikole 
Tesle 48 F, OIB: 44963674766, za izdavanje suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog 
udjela u faktoring-društvu ESC Factoring d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Zaharova 7, OIB: 
00180729178 (dalje: Društvo), podnesen na temelju odredbe članka 29. Zakona o faktoringu 
(Narodne novine, broj 94/14 i 41/16, dalje: Zakon) i Pravilnika o izdavanju suglasnosti za 
stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring društvu i drugoj pravnoj osobi (Narodne novine broj 
129/14, dalje: Pravilnik). Uz Zahtjev je dostavljena dokumentacija propisana odredbom članka 
2. stavka 2. točke 1.-5. Pravilnika. Zahtjev je tijekom postupka u ovom predmetu dostavljen u 
orginalu, a s obzirom na uputu Hanfe od 26. svibnja 2020. o dostavi dopisa i predmeta u 
originalu, a koji su tijekom pandemije koronavirusa u Hanfi zaprimani elektroničkim putem. 
 
Postupajući po Zahtjevu i priloženoj dokumentaciji, utvrđeno je da nije dostavljena cjelokupna 
dokumentacija propisana odredbom članka 2. stavka 2. Pravilnika, pa je Hanfa Zaključkom 
KLASA: UP/I 973-03/20-01/04, URBROJ: 326-01-22-20-3 od 11. svibnja 2020. godine 
zatražila Maria Martinovića izmjenu i dopunu zahtjeva i dostavljene dokumentacije, odnosno 
podatak o visini udjela koji se namjerava steći, izražen u nominalnom i postotnom iznosu i 
dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvor 
financiranja. 
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Mario Martinović je dana 26. svibnja 2020. godine Hanfi dostavio izmijenjen i dopunjen  
zahtjev. 
 
U skladu s člankom 33. stavkom 1. Zakona, Hanfa je dana 1. lipnja 2020. godine Mariu 
Martinoviću uputila obavijest o primitku potpunog zahtjeva s naznakom datuma na koji istječe 
rok za provođenje postupka odlučivanja.  
 
2. Hanfa je zaprimila dana 11. svibnja 2020. godine, elektroničkom poštom na adresu 
pisarnica@hanfa.hr, pod klasifikacijskom oznakom KLASA: UP/I 973-03/20-01/05, zahtjev 
Line Paurević iz Zagreba, Koledinečka 3, OIB: 84623102052, za izdavanje suglasnosti za 
izravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, podnesen na temelju odredbe članka 29. 
Zakona i Pravilnika. Uz Zahtjev je dostavljena dokumentacija propisana odredbom članka 2. 
stavka 2. točke 1.-5. Pravilnika. Zahtjev je tijekom postupka u ovom predmetu dostavljen u 
orginalu, a s obzirom na uputu Hanfe od 26. svibnja 2020. o dostavi dopisa i predmeta u 
originalu, a koji su tijekom pandemije koronavirusa u Hanfi zaprimani elektroničkim putem. 
 
Postupajući po Zahtjevu i priloženoj dokumentaciji, utvrđeno je da nije dostavljena cjelokupna 
dokumentacija propisana odredbom članka 2. stavka 2. Pravilnika, pa je Hanfa temeljem 
odredbi članka 29. Zakona i članka 2. stavka 2. Pravilnika, Zaključkom od 12. svibnja 2020. 
godine zatražila Linu Paurević izmjenu i dopunu zahtjeva i dostavljene dokumentacije, 
odnosno podatak o visini udjela koji se namjerava steći, izražen u nominalnom i postotnom 
iznosu i dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, 
odnosno izvor financiranja. 
 
Lina Paurević je dana 19. svibnja 2020. godine Hanfi dostavila izmijenjen i dopunjen  zahtjev. 
 
U skladu s člankom 33. stavkom 1. Zakona, Hanfa je dana 21. svibnja 2020. godine Lini 
Paurević uputila obavijest o primitku potpunog zahtjeva s naznakom datuma na koji istječe 
rok za provođenje postupka odlučivanja.  
 
3. Odredbom članka 29. stavkom 1. Zakona propisano je da svaka pravna ili fizička osoba 
(namjeravani stjecatelj) koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u faktoring- 
društvu što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili 
premaši 10%, 20%, 30% ili 50%, ili da faktoring-društvo postane ovisno društvo namjeravanog 
stjecatelja, dužna je prethodno Hanfi podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom 
obliku i dobiti suglasnost Hanfe za to stjecanje. 
 
Prema dostavljenoj dokumentaciji te prema podacima kojima Hanfa raspolaže, temeljni kapital 
Društva iznosi 1.100.000,00 kuna, a vlasničku strukturu Društva čine Dražen Jakšić i Hrvoje 
Turkalj oboje sa 44% udjela i Ivan Jurišić sa 12 % udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim 
pravima Društva. 
 
Iz dostavljenog zahtjeva i priložene dokumentacije proizlazi da Mario Martinović i Lina 
Paurević imaju namjeru od steći svaki po 17% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima 
Društva po nominalnoj vrijednosti od sadašnjeg nositelja kvalificiranog udjela Dražena 
Jakšića. Izvor sredstava za provođenje namjeravanog stjecanja kvalificiranog udjela u Društvu 
osobna su novčana sredstva namjeravanih stjecatelja. 
 
Nakon provedenog stjecanja, vlasničku strukturu Društva činili bi Hrvoje Turkalj sa 49% udjela, 
Mario Martinović sa 17% udjela, Lina Paurević sa 17% udjela, Ivan Jurišić sa 12% udjela i 
Dražen Jakšić sa 5% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva.  
 
Slijedom navedenog, Mario Martinović i Lina Paurević podnijeli su uvodno naznačene 
zahtjeve za izdavanje suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, svaki 
pojedinačno u visini od 17% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva.  
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S obzirom na činjenicu da se predmetni zahtjevi Maria Martinovića i Line Paurević za 
izdavanjem suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, odnose na ishođenje 
suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u istom Društvu te se prava i obveze 
stranaka temelje na istoj pravnoj osnovi i na sličnom činjeničnom stanju, a Hanfa je stvarno i 
mjesno nadležna za vođenje navedenih postupaka, na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o 
općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09, dalje: ZUP), zahtjevi su spojeni 
zaključkom od 18. lipnja 2020. godine (KLASA: UP/I 973-03/20-01/04, URBROJ: 326-01-22-
20-11), u jedan upravni postupak pod klasifikacijskom oznakom predmeta KLASA: UP/I 973-
03/20-01/04. 
 
Odredbom članka 34. Zakona propisano je da će Hanfa procijeniti primjerenost i financijsko 
stanje namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela.  
 
U postupku je utvrđeno da Zahtjev sadrži podatke propisane člankom 29. stavkom 2. Zakona, 
kao i dokumentaciju propisanu člankom 31. Zakona i člankom 2. stavkom 2. Pravilnika. 
 
Pregledom cjelokupne dokumentacije dostavljene temeljem članka 29. stavka 2. Zakona i 
članka 2. Pravilnika, kao i drugih podataka kojima Hanfa raspolaže i koje ocjenjuje relevantnim 
za odlučivanje, procijenjeno je da fizičke osobe namjeravani stjecatelji, Mario Martinović i Lina 
Paurević ispunjavaju uvjete za izdavanje suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog udjela 
u Društvu i to svaki namjeravani stjecatelj pojedinačno u visini od 17% udjela u temeljnom 
kapitalu i glasačkim pravima Društva, a koji uvjeti su propisani člankom 34. Zakona, te da 
nema zapreka za izdavanje suglasnosti za namjeravano stjecanje kvalificiranog udjela u 
Društvu. 
 
Zahtjev je osnovan. 
 
Slijedom svega izloženog, na temelju odredbe članka 29. stavka 1. Zakona, odlučeno je kao 
u točkama 1. i 2. izreke ovog rješenja. 
 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 
 
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem 
tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja. 

 
 

                            PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
                                 dr. sc. Ante Žigman 

 
KLASA: UP/I 973-03/20-01/04 
URBROJ: 326-01-22-20-13 
 
Zagreb, 25. lipnja 2020. godine 
 


