
 

 

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, u postupku pokrenutom 
na zahtjev Gorana Kovačića iz Ivanovog Polja, Ivanovo Polje 17, Dežanovac, OIB: 
91092078000, za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu CENTAR 
FAKTOR d.o.o. za faktoring sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 39, OIB: 69566160187, 
na temelju odredbi članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za 
nadzor financijskih usluga (Narodne novine, broj 140/05 i 12/12) te članka 46. stavka 2. 
Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09 i 110/21), na sjednici 
Upravnog vijeća održanoj 10. svibnja 2022. donosi 
 

R J E Š E NJ E 
 

Obustavlja se postupak pokrenut povodom zahtjeva Gorana Kovačića iz Ivanovog Polja, 
Ivanovo Polje 17, Dežanovac, OIB: 91092078000, za izdavanje suglasnosti za stjecanje 
kvalificiranog udjela u društvu CENTAR FAKTOR d.o.o. za faktoring sa sjedištem u Zagrebu, 
Radnička cesta 39, OIB: 69566160187. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407 (dalje: Hanfa), zaprimila 
je 28. veljače 2022. zahtjev Gorana Kovačića iz Ivanovog Polja, Ivanovo Polje 17, Dežanovac, 
OIB: 91092078000 (dalje u tekstu: Podnositelj zahtjeva), za izdavanje suglasnosti za stjecanje 
kvalificiranog udjela u društvu CENTAR FAKTOR d.o.o. za faktoring sa sjedištem u Zagrebu, 
Radnička cesta 39, OIB: 69566160187 (dalje u tekstu: Društvo).  
Zahtjev uz popratnu dokumentaciju je podnesen na temelju članaka 29. i 31. Zakona o 
faktoringu (Narodne novine, broj 94/2014, 85/2015 i 41/2016) te članka 2. Pravilnika o 
izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring društvu i drugoj pravnoj 
osobi (Narodne novine, broj 129/2014). 

U predmetnom postupku, Hanfa je utvrdila postojanje nedostataka u dostavljenoj 
dokumentaciji pa je zaključcima od 8. ožujka i 11. travnja 2022. zatražila dopune i očitovanja 
u vezi predmetnog zahtjeva koji su dostavljeni 18. ožujka i 28. travnja 2022. godine. 

Međutim, Podnositelj zahtjeva je u tijeku postupka, 28. travnja 2022. dostavio podnesak 
KLASA: UP/I 993-03/22-01/01, URBROJ: 383-22-13, kojim traži obustavu postupka za 
izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu. 

Odredbom članka 46. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku  (Narodne novine, broj 
47/09 i 110/21, dalje: ZUP) propisano je da stranka tijekom postupka može odustati od 
zahtjeva u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili elektroničkom putem, u kojem slučaju se 
prema odredbi stavka 2. istog članka ZUP-a donosi rješenje o obustavi postupka. 

Slijedom navedenog, s obzirom na da je stranka odustala od svog zahtjeva, na temelju 
odredbe članka 46. stavka 2. ZUP-a riješeno je kao u izreci 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. 

 

KLASA: UP/I 993-03/22-01/01 
URBRJ: 326-01-22-22-15 
 

Zagreb, 10. svibnja 2022. 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
            dr. sc. Ante Žigman 


