Na temelju odredbe članka 295. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala i članka 8. stavak 1. Statuta
Zagrebačke burze d.d. (dalje u tekstu: Burza), dana 30. srpnja 2013. godine Uprava Burze uz
suglasnost Nadzornog odbora od 9. kolovoza 2013. godine donosi sljedeće

IZMJENE I DOPUNE CJENIKA BURZOVNIH USLUGA

Članak 1.
U članku 4. stavak 2. iza riječi specijalista dodaju se riječi: “i održavatelja tržišta“.
Članak 2.
U članku 5. stavak 1. iza riječi „specijalista“ dodaju se riječi:“i održavatelja tržišta“.
U članku 5. stavak 1. točka 1. iza riječi „specijalista“ dodaju se riječi:“i održavatelja tržišta“.

Članak 3.
U članku 6. iza riječi „specijalista“ dodaju se riječi:“i/ili održavatelja tržišta“.
Članak 4.
Članak 11. točka 1. mijenja se i glasi:
„Na ukupan dnevni promet, ostvaren u jednom trgovinskom danu, dionicama ili potvrdama o
deponiranim dionicama, dionicama AIF-a te strukturiranim proizvodima, član Burze plaća proviziju
kako slijedi:“
Članak 11. točka 2. mijenja se i glasi:
„Na ukupan dnevni promet, ostvaren u jednom trgovinskom danu, obveznicama ili potvrdama o
deponiranim obveznicama, komercijalnim zapisima, blagajničkim zapisima i trezorskim zapisima,
član Burze plaća proviziju kako slijedi:“

Članak 5.
Članak 13. mijenja se i glasi:
„Dnevni promet koji član Burze ostvari u svojstvu specijalista i/ili održavatelja tržišta ulazi u
izračun ukupnog dnevnog prometa, ostvarenog u jednom trgovinskom danu, dionicama ili
potvrdama o deponiranim dionicama, dionicama AIF-a te strukturiranim proizvodima.
Na osnovi ukupnog dnevnog prometa navedenog u stavku 1. ovog članka obračunava se provizija
navedena u članku 11. stavak 1. točka 1.
Specijalistu se priznaje popust u visini od 60% provizije navedene u članku 11. stavak 1. točka 1. na
ukupan dnevni promet ostvaren u svojstvu specijalista.
Održavatelju tržišta se priznaje popust u visini od 40% provizije navedene u članku 11. stavak 1.
točka 1. na ukupan dnevni promet ostvaren u svojstvu održavatelja tržišta.“
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Članak 6.
Naslov odjeljka III. mijenja se i glasi: „III. Naknade u vezi uvrštenja na uređeno tržište i primanje u
trgovinu na MTP“.
Članak 7.
U članku 19. stavak 1. iza riječi „vrijednosnih papira“ briše se točka i dodaju se riječi: „odnosno kako
slijedi:“
U članku 19. stavak 2. riječ „izdavatelju“ se briše i zamjenjuje se riječima: „podnositelju zahtjeva za
uvrštenje“.
U članku 19. stavak 3. iza riječi „segment“ dodaju se riječi: „na zahtjev izdavatelja ili osobe koju
izdavatelj ovlasti,“.
Članak 8.
U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi: „Ako financijskom instrumentu prestane uvrštenje prije
isteka razdoblja na koje se odnosi naknada za održavanje uvrštenja, Burza ne vrši povrat uplaćene
naknade odnosno osoba na čiji je zahtjev financijski instrument uvršten na uređeno tržište dužna je
platiti dospjelu naknadu.“.
Članak 9.
U članku 23. stavak 4. mijenja se i glasi: „Ako financijskom instrumentu prestane prijam u trgovinu
prije isteka razdoblja na koje se odnosi naknada za održavanje prijama u trgovini na MTP, Burza ne
vrši povrat uplaćene naknade odnosno osoba na čiji je zahtjev financijski instrument primljen u
trgovinu na MTP dužna je platiti dospjelu naknadu.“
Članak 10.
Članak 31. mijenja se i glasi:
„Naknade su jednokratne.
Tip podataka
Povijesni podaci o cijenama na kraju dana za sve financijske
instrumente
Povijesni podaci o cijenama na kraju dana za jedan financijski
instrument
Povijesni podaci o transakcijama za sve financijske
instrumente
Povijesni podaci o transakcijama za jedan financijski
instrument
Potvrda o cijeni preuzimanja
Potvrda o uvrštenju financijskog instrumenta
Potvrda o cijeni financijskog instrumenta
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Cijena
3.000,00 kn po
godini
1.200,00 kn po
godini
15.000,00 kn po
godini
3.000,00 kn po
godini
1.200,00 kn
150,00 kn
150,00 kn

Članak 11.
Odjeljak VIII. mijenja se i glasi:

„VIII. Naknade za korištenje sučelja za izravan pristup trgovinskom sustavu (X-Stream API/FIX
protokol)
Članak 34.
Naknade su godišnje.
Model
Trgovina
Distribucija informacija
Trgovina i distribucija informacija

Cijena
36.600,00 kn
73.200,00 kn
104.000,00 kn

Usluge su dostupne samo članovima Burze i data vendorima.“
Članak 12.
U cijelom tekstu Cjenika riječ „ZIF“ zamjenjuje se riječju „AIF“.
Članak 13.
Ove Izmjene i dopune Cjenika stupaju na snagu 10 (desetog) dana od dana odobrenja od strane
Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
Izmjene i dopune Cjenika će biti objavljene na internetskim stranicama Burze www.zse.hr i dostavljene
svim članovima.

Ivana Gažić

Tomislav Gračan

Predsjednica Uprave

Član Uprave
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