Na temelju odredbe članka 295. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13,
18/15, 110/15 i 123/16 ) Uprava Zagrebačke burze d.d. na 196. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine
donosi sljedeće

IZMJENE I DOPUNE CJENIKA

Članak 1.
Iza članka 11. dodaje se naslov i novi članci 11.a do 11.d koji glase:

Naknade vezane uz Progress tržište
Članak 11.a
(1) Za primanje financijskih instrumenata u trgovinu na Progress tržište plaća se sljedeća naknada:
1. naknada za obradu zahtjeva za primanje u trgovinu,
2. naknada za primanje u trgovinu i
3. naknada za održavanje primanja u trgovini.
(2) Obveznik plaćanja naknada iz stavka 1. ovoga članka je izdavatelj.

Članak 11.b
(1) Naknada za obradu zahtjeva za primanje u trgovinu na Progress tržište iznosi 500,00 HRK i plaća se prilikom
podnošenja zahtjeva.
(2) Ako je zahtjev za primanje u trgovinu na Progress tržište odobren, iznos naknade za obradu zahtjeva odbija se
od ukupne naknade određene u stavku 3. ovoga članka.
(3) Naknada za primanje u trgovinu na Progress tržište iznosi 11.000,00 HRK. Naknada se plaća za prvu godinu
nakon dana primanja u trgovinu.
(4) Naknada za održavanje primanja u trgovini na Progress tržištu iznosi 6.000,00 HRK.
(5) Naknada za održavanje primanja u trgovini na Progress tržištu plaća se za svaku godinu unaprijed, osim prve
godine, a počinje se plaćati godinu dana nakon dana primanja u trgovinu. Prvi dan primanja u trgovinu je dan
kada je Burza donijela odluku o primanju financijskog instrumenta u trgovinu na Progress tržište.
(6) Ako financijskom instrumentu prestane prijam u trgovinu prije isteka razdoblja na koje se odnosi naknada za
održavanje primanja u trgovini na Progress tržištu, Burza ne vrši povrat uplaćene naknade odnosno podnositelj
zahtjeva za primanje u trgovinu na Progress tržište dužan je platiti dospjelu naknadu.
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Članak 11.c
Za stjecanje statusa Savjetnika na Progress tržištu plaća se sljedeća naknada:
1. naknada za obradu zahtjeva za stjecanje statusa Savjetnika,
2. naknada za stjecanje statusa Savjetnika i
3. naknada za održavanje statusa Savjetnika.

Članak 11.d
(1) Naknada za obradu zahtjeva za stjecanje statusa Savjetnika na Progress tržištu iznosi 500,00 HRK i plaća se
prilikom podnošenja zahtjeva.
(2) Ako je zahtjev za stjecanje statusa Savjetnika na Progress tržištu odobren, iznos naknade za obradu zahtjeva
odbija se od ukupne naknade određene u stavku 3. ovoga članka.
(3) Naknada za stjecanje statusa Savjetnika na Progress tržištu iznosi 3.000,00 HRK. Naknada se plaća za prvu
godinu nakon dana stjecanja statusa Savjetnika.
(4) Naknada za održavanje statusa Savjetnika na Progress tržištu iznosi 2.000,00 HRK.
(5) Naknada za održavanje statusa Savjetnika na Progress tržištu plaća se za svaku godinu unaprijed, osim prve
godine, a počinje se plaćati godinu dana nakon dana stjecanja statusa Savjetnika.
(6) U slučaju prestanka statusa Savjetnika prije isteka razdoblja na koje se odnosi naknada za održavanje statusa
Savjetnika na Progress tržištu, Burza ne vrši povrat uplaćene naknade odnosno Savjetnik je dužan platiti dospjelu
naknadu.“

Članak 2.
Iza članka 19. dodaje se članak 19a. koji glasi:
Naknada za uslugu objavljivanja izvješća o trgovanju
Članak 19a.
(1) Naknada za uslugu objavljivanja izvješća o trgovanju za račun investicijskih društava u skladu sa člancima 20. i
21. Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih
instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 iznosi:
Član
Drugi korisnik

200 EUR
250 EUR

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka je mjesečna.
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Članak 3.
(1) Ove Izmjene i dopune Cjenika stupaju na snagu 02. siječnja 2018. godine.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prvi radni dan nakon dobivanja odobrenja Hrvatske agencije za nadzor
financijskih usluga za objavljivanja izvješća o trgovanju za račun investicijskih društava u skladu sa člancima 20. i
21. Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih
instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 prestaje važiti članak 19. ovoga Cjenika.
(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, članak 19a. stupa na snagu prvi radni dan nakon dobivanja odobrenja
Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za objavljivanja izvješća o trgovanju za račun investicijskih
društava u skladu sa člancima 20. i 21. Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja
2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012.
(4) Korisnici koju su prilikom potpisivanja ugovora o korištenju OTC servisa odabrali fiksni model naplate, imaju
pravo koristiti uslugu iz članka 19a. ovoga Cjenika bez plaćanja naknade iz članka 19a. do isteka razdoblja za koje
je sklopljen ugovor o korištenju OTC servisa.
(5) Korisnici kojima prestane status obveznika prijave OTC transakcija ili koji otkažu iz članka 19a. ovoga Cjenika,
imaju pravo na povrat razmjernog dijela plaćene godišnje naknade sukladno članku 19. ovoga Cjenika.

Ivana Gažić

Tomislav Gračan

Predsjednica Uprave

Član Uprave
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