
  

Na temelju odredbi članka 15. stavak 1. točke 4 . alineja 1., članka 6. stavka 3. i 8.  i  članka 
8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga («Narodne novine», br. 
140/05), primjenom odredbe članka 27. Zakona o investicijskim fondovima  («Narodne novine» br. 
150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga odlučujući o zahtjevu za 
odobrenje imenovanja člana Uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima CEBA 
INVEST d.o.o. Zagreb, Jurišićeva 3,  na sjednici održanoj dana   21.  rujna 2006. donijela je      
 

RJEŠENJE 
 

1. Odbija  se zahtjev za odobrenjem imenovanja člana uprave društva za upravljanje 
investicijskim fondovima CEBA INVEST d.o.o. Zagreb, Jurišićeva 3. 

 
2.  Ovo Rješenje objaviti će se u «Narodnim novinama». 

 
Obrazloženje 

 
CEBA INVEST d.o.o. društvo za upravljanje investicijskim fondovima  Zagreb, Jurišićeva 3 

(u daljnjem tekstu: Društvo) dostavilo je dana 05. rujna 2006. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor 
financijskih usluga zahtjev za izdavanje suglasnosti na imenovanje člana uprave Ante Aralice iz 
Zagreba, Prilaz Gjure Deželića 31. 

Pregledom zahtjeva, utvrđeno je da je Društvo priložilo dokumentaciju iz koje je razvidno da 
predloženi ne zadovoljava zakonske uvjete, budući da od dana 15.ožujka 2006. kada je predloženi 
sporazumno raskinuo radni odnos u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga,  pa do danas 
nije protekao rok od godinu dana, a unutar kojeg se ne smije prihvatiti članstvo u upravi društva za 
upravljanje investicijskim fondovima, te je temeljem članka 6. stavak 3. i 8  Zakona o Hrvatskoj 
agenciji za nadzor financijakih usluga («Narodne novine» br.140/05) odlučeno kako je navedeno u 
točci 1. izreke ovoga rješenja. 

Slijedom navedenog Agencija izdaje rješenje kojim odbija predloženo imenovanje člana 
Uprave Društva sukladno članku 6. stavku 3. i 8. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor 
financijskih usluga  i članku 27. Zakona o investicijskim fondovima.   

Sukladno odredbi čl. 8. st. 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo 
rješenje objavit će se u « Narodnim novinama». 
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Zagreb, 21. rujna 2006. 
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