
 
Na temelju odredbi 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), te članka 46. 
stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09) Hrvatska 
agencija za nadzor financijskih usluga u postupku pokrenutom po zahtjevu Tomislava Šerića 
iz Zagreba, Bednjanska ulica 15 OIB: 71196007922 i Ivana Meštrovića iz Ujedinjenih Arapskih 
Emirata, Dubai, Palm Jumeriah 0, OIB: 64138247274, za izdavanje odobrenja za stjecanje 
kvalificiranog udjela u društvu AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim 
fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5,  OIB: 10637066676, na sjednici Upravnog 
vijeća održanoj 16. srpnja 2020. donosi sljedeće 
 

R J E Š E NJ E 
 
Obustavlja se postupak pokrenut povodom zahtjeva Tomislava Šerića iz Zagreba, Bednjanska 
ulica 15, OIB: 71196007922 i Ivana Meštrovića iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Dubai, Palm 
Jumeriah 0, OIB: 64138247274 za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u 
društvu AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Dežmanova 
5, OIB: 10637066676. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zaprimila je 25. veljače 2020. 
zahtjev Tomislava Šerića iz Zagreba, Bednjanska ulica 15 OIB: 71196007922 (dalje: 
Namjeravani stjecatelj), za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu 
AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, 
Dežmanova 5,  OIB: 10637066676 (dalje: Ciljno društvo). Zahtjev za izdavanje odobrenja za 
stjecanje kvalificiranog udjela u Ciljnom društvu odnosio se na stjecanje 100% udjela u 
temeljnom kapitalu Ciljnog društva a podnesen je sukladno odredbama članka 74. stavka 5. 
Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 
44/16 i 126/19, dalje: ZOIFJP) te članka 76. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima 
(„Narodne novine“, broj 21/18 i 126/19), dalje: ZAIF). 
 
Uvidom u zaprimljenu dokumentaciju, Hanfa je utvrdila da uz zahtjev nije bila dostavljena 
dokumentacija sukladno odredbama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju 
kvalificiranih udjela društva za upravljanje UCITS fondovima („Narodne novine“, broj 41/17, 
dalje: Pravilnik UCITS) i Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a i dokumentaciji koja 
se dostavlja uz obavijest o stjecanju kvalificiranog udjela u UAIF-u („Narodne novine“, broj: 
20/19, dalje: Pravilnik UAIF) te je Hanfa od Namjeravanog stjecatelja zaključkom od 3. ožujka 
2020. zatražila dopunu dokumentacije. 
 
Dana 19. ožujka 2020. Namjeravani stjecatelj je zatražio produljenje roka za dostavu 
dokumentacije zatražene zaključkom od 3. ožujka 2020. a što je Hanfa odobrila zaključkom 
od 24. ožujka 2020. kojim je Namjeravanom stjecatelju odobrila produljenje roka za dostavu 
dokumentacije na 20 dana.  
 
Dana 22. travnja 2020. zahtjev je izmijenjen na način da zahtjev za izdavanje odobrenja za 
stjecanje kvalificiranog udjela u Ciljnom društvu zajednički podnose Tomislav Šerić iz 
Zagreba, Bednjanska ulica 15 OIB: 71196007922 - 25 % udjela i Ivan Meštrović iz Ujedinjenih 
Arapskih Emirata, Dubai, Palm Jumeriah 0, OIB: 64138247274 -75 % udjela (dalje: 
Namjeravani stjecatelji). S obzirom na izmjenu zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje  
kvalificiranog udjela u Ciljnom društvu dana 22. travnja 2020. zaključkom je zatražena dodatna 
dopuna dokumentacije. 
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Međutim, Namjeravani stjecatelji su u tijeku postupka 11. svibnja 2020. zajedno u pisanom 
obliku izjavili da odustaju od zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela 
u Ciljnom društvu. 
 
Odredbom članka 46. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku  („Narodne novine “, 
broj 47/09, dalje: ZUP) propisano je da stranka tijekom postupka može odustati od zahtjeva u 
pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili elektroničkom putem. 
 
Slijedom svega navedenog, s obzirom da su stranke odnosno Namjeravani stjecatelji odustali 
od 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 oda dana primitaka ovog rješenja. 
 
KLASA: UP/I 972-02/20-01/06 
URBROJ: 326-01-22-20-11 
 
Zagreb, 16. srpnja 2020. godine 
 
 

     PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
                      dr. sc. Ante Žigman 

   
 


