
 

 

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB:49376181407, u postupku pokrenutom 
po službenoj dužnosti radi utvrđenja ispunjenja uvjeta za prestanak važenja dozvole za 
obavljanje poslova distribucije osiguranja, izdane Željku Katiću iz Zagreba, Zorkovačka 4, OIB: 
29443526657, osnivaču obrta KATIĆ agencija za zastupanje u osiguranju, Željko Katić, 
Zagreb, Zorkovačka 4, na temelju odredbe članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavka 1. 
Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, broj 140/05 i 
12/12) i članka 413. stavka 5. Zakona o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15, 112/18, 63/20 
i 133/20), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. rujna 2022. godine, donosi 
 
 
 

R J E Š E NJ E 
 
 

 
1. Željku Katiću iz Zagreba, Zorkovačka 4, OIB: 29443526657, osnivaču obrta KATIĆ 

agencija za zastupanje u osiguranju, Željko Katić, Zagreb, Zorkovačka 4, dana 23. 
siječnja 2020. prestala je važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja 
izdana 14. prosinca 2006. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga 
KLASA: UP/I-453-06/06-03/265. 
 

2. Utvrđuje se da tvrtka obrta za zastupanje u osiguranju iz točke 1. sada glasi: KATIĆ, 
obrt za zastupanje u osiguranju, Dejan Katić, Zagreb, Zorkovačka 4. 

 
 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 
 
 

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) zaprimila je dana 18. 
srpnja 2022. obavijest Dejana Katića iz Zagreba, Voćarski put 1A, OIB: 73342173318 (dalje u 
tekstu: Dejan Katić), vlasnika obrta KATIĆ, obrt za zastupanje u osiguranju, Dejan Katić, 
Zagreb, Zorkovačka 4, MBO: 92042252 (dalje u tekstu: Obrt) temeljem koje je dana 19. srpnja 
i 9. kolovoza 2022. izvršila uvid u elektronički izvadak iz Obrtnog registra i utvrdila da su za 
obrt KATIĆ agencija za zastupanje u osiguranju, Željko Katić, Zagreb, Zorkovačka 4 (dalje u 
tekstu: Obrt), dana 23. siječnja 2020. upisane promjene naziva tvrtke i ostale nespomenute 
promjene odnosno prijenos obrta sa Željka Katića iz Zagreba, Zorkovačka 4, OIB: 
29443526657, na Dejana Katića. 
 
Naime, Željko Katić iz Zagreba, Zorkovačka 4, OIB: 29443526657 (dalje u tekstu: Osnivač), 
Osnivač Obrta, je dana 14. prosinca 2006. rješenjem Hanfe KLASA: UP/I-453-06/06-03/265, 
ishodio dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju. 
 
Odredbom članka 139. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju 
(Narodne novine, broj 112/18) propisano je da je obrtnik zastupnik u osiguranju koji je upisan 
u registar Hanfe i koji do dana stupanja na snagu navedenog Zakona ima dozvolu za 
obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, ovlašten obavljati distribuciju osiguranja. 
 
S obzirom na to da je dana 23. siječnja 2020. upisana promjene naziva tvrtke i ostale 
nespomenute promjene odnosno prijenos obrta sa Osnivača na Dejana Katića, time je 
nastupila okolnost iz odredbe članka 413. stavka 3. točke 3. Zakona o osiguranju (Narodne 
novine, broj 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20; dalje u tekstu: Zakon o osiguranju), kojom 
odredbom je reguliran prestanak važenja dozvole za obavljanje poslova distribucije osiguranja 
i/ili reosiguranja, pa je na temelju odredbe članka 413. stavka 5. Zakona o osiguranju u vezi s 
odredbom članka 405. stavka 7. istog Zakona, valjalo riješiti kao u točki 1. izreke ovog rješenja 
 
Također, uvidom u rješenje Grada Zagreba, Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku 
održivost i strategijsko planiranje sektor za gospodarstvo, poduzetništvo, turizam i investicije, 
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Odjela za gospodarske djelatnosti i rad, Odsjeka za obrtni registar, evidenciju kolektivnih 
ugovora i registar udruga sindikata i poslodavaca, od dana 24. siječnja 2020, pod KLASA: 
UP/I-311-02/20-002/93, URBROJ: 251-09-11-1/016-20-05, o promijeni naziva tvrtke i 
prijenosu obrta sa Osnivača na Dejana Katića sa danom, 23. siječnja 2020. utvrđeno je da 
tvrtka Obrta sada glasi KATIĆ, obrt za zastupanje u osiguranju, Dejan Katić, Zagreb, 
Zorkovačka 4, stoga je slijedom navedenog utvrđeno kao u točki 2. izreke ovog rješenja. 
 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU   
 
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor 
podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog 
rješenja. 
 
 

KLASA: UP/I 994-03/22-01/67 
URBROJ: 326-01-22-22-2 
 
 
Zagreb, 23. rujna 2022. 
 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
dr.sc. Ante Žigman 


