
 
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga OIB: 49376181407 na temelju odredaba 
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), članka 83a. stavak 2. točka 1.  
Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, broj 44/16, 
126/19 i 110/21)  članka 76. stavak 11. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima 
(Narodne novine broj 21/18, 126/19 i 110/21) i članka 130. stavka 1. točke 1. Zakona o općem 
upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09 i 110/21), u postupku ukidanja rješenja  kojim 
je društvu  INASS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, 
Radnička cesta 37b, OIB: 515907324465 dana suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog 
udjela u društvu Global Invest d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje 
investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 3 OIB: 89492953056, te Ante 
Župiću iz Zagreba, Jelenovac 38 D, OIB: 59005508132 dana suglasnost za neizravno 
stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Global Invest d.o.o. društvo s ograničenom 
odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 
3 OIB: 89492953056, pokrenutom na zahtjev društva  INASS društvo s ograničenom 
odgovornošću za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 37b, OIB: 515907324465 i 
Ante Župića iz Zagreba, Jelenovac 38 D, OIB: 59005508132, na sjednici Upravnog vijeća 
održanoj 16. svibnja  2022. donosi  

 
R J E Š E N J E 

 
 

 
1. Ukida se rješenje KLASA: UP/I 972-02/21-01/27 URBROJ: 326-01-22-21-34 od 17. 

studenoga 2021. kojim je izdana suglasnost:  
 

1.1. društvu INASS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, sa sjedištem u 
Zagrebu, Radnička cesta 37b, OIB: 51590732465, za izravno stjecanje kvalificiranog 
udjela u društvu Global Invest d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za 
upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 3 OIB: 
89492953056, u visini od 100%  temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva.   
1.2. Anti Župiću iz Zagreba, Jelenovac 38 D, OIB: 59005508132 za neizravno stjecanje 
kvalificiranog udjela u društvu Global Invest d.o.o. društvo s ograničenom 
odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, 
Budmanijeva 3 OIB: 89492953056, u visini od 100%  temeljnog kapitala i glasačkih 
prava tog društva a  
1.3. namjeravano stjecanje mora se provesti u roku od 9 (devet) mjeseci od dana 
primitka rješenja. 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) donijela je 17. studenoga 2021. 
rješenje KLASA: UP/I 972-02/21-01/27 URBROJ: 326-01-22-21-34 kojim je izdana suglasnost 
društvu INASS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, 
Radnička cesta 37b, OIB: 515907324465, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu 
Global Invest d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim 
fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 3 OIB: 89492953056 (dalje: Ciljno društvo), 
u visini od 100%  temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva, suglasnost Anti Župiću iz 
Zagreba, Jelenovac 38 D, OIB: 59005508132 za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u 
Ciljnom društvu, u visini od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva. 



Namjeravano stjecanje se moralo provesti u roku od 9 (devet) mjeseci od dana primitka  prije 
navedenog rješenja. 

Dana 25. veljače 2022. Hanfa je zaprimila obavijest  društva CROATIAINSPEKT kontrola 
kvalitete i kvantitete robe d.o.o., Zagreb, Tkalčićeva 7, OIB: 17295810199 (dalje: 
CROATIAINSPEKT d.o.o.) da je otkazan potpisani predugovor te nije sklopljen glavni ugovor 
za stjecanje Ciljnog društva od strane namjeravanog izravnog stjecatelja društva INASS 
društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 37b, 
OIB: 515907324465. S obzirom na to da je spomenuti predugovor otkazan društvo 
CROATIAINSPEKT d.o.o. i društvo INASS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, 
sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 37b, OIB: 515907324465 neće okončati postupak 
namjeravanog stjecanja u skladu s izdanim rješenjem Hanfe. 
 
CROATIAINSPEKT d.o.o navodi da bez obzira na otkaz predugovora i ne sklapanje glavnog 
ugovora o kupoprodaji i prijenosu poslovnih udjela Ciljnog društva s društvom INASS d.o.o. i 
dalje ima namjeru otpuštanja 100% udjela  u temeljnom kapitalu Ciljnog društva. 
 
Prema podacima kojima Hanfa raspolaže dana 9. ožujka 2022. podnesen je od strane drugog 
podnositelja zahtjev za stjecanje kvalificiranog udjela u Ciljnom društvu.  
 
Slijedom navedenog, dana 22. travnja 2022., Hanfa je od društva INASS društvo s 
ograničenom odgovornošću za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 37b, OIB: 
515907324465 i Ante Župića iz Zagreba, Jelenovac 38 D, OIB: 59005508132 zatražila 
očitovanje da li je i s njihove strane otkazan potpisani predgovor za stjecanje Ciljnog društva 
od strane namjeravanog izravnog stjecatelja društva INASS društvo s ograničenom 
odgovornošću za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 37b, OIB: 515907324465. 
Dana 25. travnja 2022. društvo INASS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, sa 
sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 37b, OIB: 515907324465 i Ante Župiću iz Zagreba, 
Jelenovac 38 D, OIB: 59005508132 potvrdili su tvrdnje društva CROATIAINSPEKT d.o.o. od 
25. veljače 2022. godine. 
 
Dana 5. svibnja 2022. društvo INASS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, sa 
sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 37b, OIB: 515907324465 i Ante Župić iz Zagreba, 
Jelenovac 38 D, OIB: 59005508132 potvrdili su da se njihovo očitovanje od 25. travnja 2022. 
ima smatrati njihovom voljom odnosno zahtjevom za ukidanje rješenja Hanfe od 17. 
studenoga 2021. KLASA: UP/I 972-02/21-01/27 URBROJ: 326-01-22-21-34 te slijedom 
navedenog traže ukidanje toga rješenja. 
 
Sukladno odredbi članka 130. stavku 1. točki 1. Zakona o općem upravnom postupku 
(Narodne novine, broj 47/09 i 110/21, dalje: ZUP) zakonito rješenje kojim je stranka stekla 
neko pravo može se ukinuti u cjelosti ili djelomično ako je ukidanje tog rješenja dopušteno 
zakonom. U predmetnom slučaju na temelju odredbe članka 83a. stavka 2. točka 1. Zakona 
o otvorenim investicijskim fondovima (Narodne novine 44/16, 126/19 i 110/21) Hanfa 
rješenjem ukida rješenje kojim je izdana suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela, i to u 
cijelosti, ako podnositelj zahtjeva u roku određenom prema članku 81. stavku 2. ovoga Zakona 
ne stekne dionice ili poslovne udjele u društvu za upravljanje, na temelju kojih bi dosegnuo 
najmanje 10% udjela u kapitalu ili glasačkim pravima. S obzirom na to da su 5. svibnja 2022. 
društvo INASS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, 
Radnička cesta 37b, OIB: 515907324465 i Ante Župić iz Zagreba, Jelenovac 38 D, OIB: 
59005508132 podnijeli zahtjev za ukidanje rješenja od 17. studenoga 2021. KLASA: UP/I 972-
02/21-01/27 URBROJ: 326-01-22-21-34 jer se, u skladu sa zaprimljenim očitovanjem,  
stjecanje u Ciljnom društvu neće provesti odnosno isto se neće provesti u zadanom roku od 
9 mjeseci od primitka rješenja od 17. studenoga 2021. KLASA: UP/I 972-02/21-01/27 
URBROJ: 326-01-22-21-34, na temelju podnesenog zahtjeva za ukidanje rješenja  pozivajući 



se na  relevantne odredbe zakona, donosi se rješenje o ukidanju rješenja Hanfe od 17. 
studenoga 2021.  KLASA: UP/I 972-02/21-01/27 URBROJ: 326-01-22-21-34.   
 
Slijedom svega navedenog, u postupku je utvrđeno kako su ispunjeni uvjeti iz članka 83a. 
stavka 2. točka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima pa je na temelju te odredbe i 
članka 130. stavka 1. točke 1. ZUP-a odlučeno kao u točci 1. izreke ovog rješenja. 

 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 
 
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor 
podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog 
rješenja. 
 
KLASA: UP/I 992-02/22-01/18 
URBROJ: 326-01-22-22-6 
 
Zagreb, 16.  svibnja 2022. godine 
 
 
 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
dr. sc. Ante Žigman 

 
 


