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Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem članka 31., članka 38. stavka 5. i 7. te 
članka 58. stavka 2. točke 5. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne novine», broj 
79/09), temeljem inicijative poduzetnika Kapital klub d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, 
Rakovčeva 16, zastupanog po Zvonku Juranu, direktoru, za pokretanjem postupka Agencije 
po službenoj dužnosti, radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog 
natjecanja od strane poduzetnika Zagrebačka burza d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana 
Lučića 2a, zastupanog po Ivani Gažić, predsjednici Uprave, temeljem odluke Vijeća za 
zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu: mr.sc. Olgica Spevec, predsjednica Vijeća za zaštitu 
tržišnog natjecanja, Mladen Cerovac, mag.iur., zamjenik predsjednice Vijeća za zaštitu 
tržišnog natjecanja, Vesna Patrlj, dipl.iur., Milivoj Maršić, dipl.oec., i dr.sc. Mirna Pavletić-
Župić, članovi Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 126. sjednice, održane 27. prosinca 
2012., donosi sljedeći   
  
 
ZAKLJUČAK 
 
Inicijativa se odbacuje jer nema uvjeta za pokretanje postupka po službenoj dužnosti. 
 
 
Obrazloženje 
 
I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) je 6. prosinca 2012. zaprimila 
inicijativu poduzetnika Kapital klub d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Rakovčeva 16, 
zastupanog po Zvonku Juranu, direktoru (dalje: Kapital klub), za pokretanjem postupka po 
službenoj dužnosti, radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog 
natjecanja od strane poduzetnika Zagrebačka burza d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana 
Lučića 2a, zastupanog po Ivani Gažić, predsjednici Uprave (dalje: Zagrebačka burza). 
 
Podnositelj inicijative u bitnome ističe kako Zagrebačka burza, kao isključivi monopolist na 
statističke burzovne podatke, već osam mjeseci uskraćuje ustupanje istih podataka Kapital 
klubu. 
 
U konkretnom slučaju, riječ je o traženim statistikama trgovanja na Zagrebačkoj burzi za 
prethodnu godinu, vezano uz najtrgovanije dionice. Prema mišljenju Kapital kluba, navedeni 
su podaci male vrijednosti jer nisu aktualni, a iste je Burza redovito dostavljala četrnaest 
godina bez naknade. 
 
Prema navodu Kapital kluba, uz uskraćivanje podataka, Zagrebačka burza prisvaja 
intelektualno vlasništvo Kapital kluba, na način da sama organizira priredbu, s istim 
nagradama i u istom produkcijskom formatu, pod nazivom Dionica godine, koju je podnositelj 
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inicijative do sada organizirao pod nazivom Zlatna dionica godine, a Zagrebačka burza bila 
samo jedan od pet suorganizatora. 
 
Kapital klub navodi i kako ne može organizirati priredbu Zlatna dionica godine, koja se 
trebala održati tradicionalno pred kraj godine, oko 20. prosinca 2012., jer nema statističke 
podatke o kretanju cijena, prometima i sl., na temelju kojih bi, uz glasove žirija, mogao  
odrediti najbolju dionicu kao što je to činio prethodnih godina.  
 
Kapital klub je u dopuni svoje inicijative, koju je Agencija zaprimila 20. prosinca 2012., putem 
elektroničke pošte naveo kako je po njegovom mišljenju netočan navod Zagrebačke burze o 
tome kako su svi podaci o trgovanju dionicama dostupni na internetskim stranicama 
Zagrebačke burze, jer podataka o broju dana trgovanja pojedinom dionicom, koji su ključni 
za izračun nagrada, prema navodu Kapital kluba nema. 
 
Slijedom navedenog, podnositelj inicijative predlaže Agenciji izdavanje privremene mjere za 
dostavu traženih podataka od Zagrebačke burze, posebno iz razloga što je Zagrebačka 
burza apsolutni monopolist nad tim informacijama i da bi sukladno Statutu, Pravilniku i 
dobrim poslovnim običajima, trebala Kapital klubu dostaviti tražene statističko-povijesne 
podatke. 
 
II. Agencija je temeljem predmetne inicijative, kako bi utvrdila je li u predmetnoj upravnoj 
stvari riječ o povredi odredbi ZZTN-a, u okviru svoje nadležnosti iz članka 32. stavka 1. točke 
(a) i (b) ZZTN-a, provela prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu kako bi utvrdila 
sve činjenične i pravne okolnosti u svrhu utvrđivanja ima li u konkretnom slučaju uvjeta za 
pokretanje postupka Agencije po službenoj dužnosti protiv Zagrebačke burze, sukladno 
odredbi članka 38. stavaka 1. i 3. ZZTN-a te članka 39. ZZTN-a, a vezano uz primjenu 
članka 13. ZZTN-a koji uređuje zlouporabe vladajućeg položaja.  
 
U tom je smislu Agencija od Zagrebačke burze zatražila detaljno očitovanje na navode iz 
predmetne inicijative, pojašnjenje razloga zbog kojih je Zagrebačka burza, odlukom Uprave, 
prestala sudjelovati u dodjeli nagrade Zlatni udjel/Zlatna dionica i osiguravati podatke za 
događaje u organizaciji podnositelja inicijative, kao i očitovanje o uvjetima i načinima na koje 
Zagrebačka burza osigurava distribuciju i preuzimanje statističkih podataka o trgovini 
dionicama.   
 
U očitovanju od 17. prosinca 2012. Zagrebačka burza u bitnome ističe kako je poslovanje na 
tržištu kapitala u cijelosti uređeno posebnim zakonom i to Zakonom o tržištu kapitala 
(„Narodne novine" broj 88/08, 146/08 i 74/09, dalje: ZTK).  
 
Naime, odredbom članka 1. ZTK-a, određeno je kako ZTK, između ostalog, uređuje uvjete za 
osnivanje, poslovanje, nadzor i prestanak postojanja tržišnog operatera u Republici 
Hrvatskoj.  
 
Zagrebačka burza je u svom očitovanju navela i kako, s obzirom na javnu dostupnost 
podataka o trgovanju te mogućnost pretplate na periodična izvješća o trgovanju koja 
Zagrebačka burza dodatno izrađuje te, u skladu s uvjetima i cijenama propisanim u Cjeniku 
koji odobrava HANFA, ta izvješća distribuira zainteresiranim osobama. Stoga Zagrebačka 
burza nije u mogućnosti izravno ili neizravno nametati nepravedne kupovne ili prodajne 
cijene, odnosno druge nepravedne trgovinske uvjete za predmetne usluge. Nadalje, radi 
posebnog pravnog okvira koji uređuje tržište kapitala te prirode usluga koje pruža, 
Zagrebačka burza ne može biti faktor ograničavanja proizvodnje, tržišta ili tehnološkog 
razvitka na štetu potrošača. 
 
Budući da je odredbama ZTK-a strogo propisan način donošenja cjenika burzovnih usluga 
ograničen obveznim prethodnim odobrenjem od strane nadležnog regulatornog tijela, prema 
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mišljenju Zagrebačke burze, u potpunosti je isključena mogućnost primjene nejednakih 
uvjeta na istovrsne poslove s drugim poduzetnicima, čime bi ih Zagrebačka burza dovodila u 
nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju.   
 
Isto tako, Zagrebačka burza napominje i kako radi svega iznesenog, kao pravna osoba koja 
obavlja točno određen i ograničen krug usluga propisan ZTK-om, ne može niti smije 
uvjetovati sklapanje ugovora pristankom drugih ugovornih strana na dodatne obveze, koje po 
svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u izravnoj vezi s predmetom tih ugovora. 
 
Vezano uz navod podnositelja inicijative kako je Kapital klubu uskraćeno ustupanje podataka 
posljednjih osam mjeseci, Zagrebačka burza u svojem očitovanju ističe kako su navodi 
podnositelja inicijative netočni budući da se izvješće o trgovini koje daje pregled sumarnih 
podataka o trgovini u 2011. pod nazivom „Pregled trgovine na Zagrebačkoj burzi u 2011. 
godini", a koji su predmet traženja Kapital kluba, može preuzeti sa internetskih stranica 
Zagrebačke burze, počevši od 5. siječnja 2012.  
 
Prema navodu Zagrebačke burze, svi podaci su javni i kao takvi objavljeni na internetskim 
stranicama Zagrebačke burze te se iz njih mogu izračunati svi pokazatelji koje je podnositelj 
inicijative tražio za dodjelu „Zlatne dionice“. 
 
Obrada podataka o trgovini dionicama od strane Zagrebačke burze sukladno zahtjevima 
pojedinih korisnika zahtjeva korištenje tehnoloških i ljudskih resursa Zagrebačke burze, što 
pretpostavlja prethodne financijske investicije u tehnološku opremu, komunikacijske linije, 
računalne programe i drugi software kao i odgovarajuća ulaganja u stručna znanja i 
sposobnosti zaposlenika Burze koji takve podatke obrađuju i dostavljaju korisnicima. 
Sukladno tome, takva obrada podataka podložna je plaćanju naknada u visini određenoj 
Cjenikom Zagrebačke burze. 
 
U pojašnjenju uvjeta i načina na koje osigurava distribuciju i preuzimanje statističkih 
podataka o trgovini dionicama, Zagrebačka burza ističe kako ima razvijen sustav za 
distribuciju i preuzimanje podataka o trgovini u stvarnom vremenu (real-time data), podataka 
s vremenskim odmakom (delayed data), podataka na kraju trgovinskog dana te povijesnih 
podataka o trgovini. Kroz široku mrežu burzovnog sustava za distribuciju podataka o 
trgovanju, institucionalni i mali investitori mogu pravovremeno i efikasno pristupiti podacima o 
trgovini. 
 
Za svaku dionicu kojom se trguje na internetskim stranicama Zagrebačke burze, objavljuju se 
povijesni podaci o cijenama i prometima za svaki dan kada je s tom dionicom bilo trgovine. 
Osim toga, Zagrebačka burza navodi i kako izrađuje i mjesečna, tromjesečna i godišnja 
izvješća o trgovini koja donose sumarne podatke o trgovini u promatranom razdoblju.  
 
III. Uvidom u posebne propise Agencija je utvrdila kako je člankom 280. stavkom 1. ZTK-a 
određeno kako poslovanjem uređenog tržišta u Republici Hrvatskoj može upravljati samo 
burza sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, kao tržišni operater, na temelju odobrenja Hrvatske 
agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA). 
 
Odredbama ZTK-a definirano je i postupanje burze u pogledu objave podataka o trgovanju 
koje je burza dužna objavljivati javnosti (članak 333. do 335. ZTK-a).  
 
Slijedom navedenog, burza je dužna za dionice uvrštene na uređenom tržištu kojim upravlja, 
objaviti aktualne ponude za kupnju i prodaju i dubinu tržišta, a navedeni podaci moraju biti 
neprekidno javno dostupni tijekom uobičajenog vremena trgovanja, pod razumnim 
komercijalnim uvjetima. 
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Nadalje, burza je dužna u svezi transakcija s dionicama uvrštenim na uređeno tržište kojim 
upravlja, objaviti cijenu, volumen i vrijeme transakcija izvršenih na trgovinskom sustavu 
uređenog tržišta kojim upravlja. 
 
Sukladno odredbi članka 336. stavka 4. ZTK-a, HANFA svojim pravilnikom, između ostalog, 
propisuje sadržaj podataka o trgovanju koje je burza dužna objavljivati te uvjete pod kojima 
burza može objavljivati podatke o trgovanju s odgodom. 
 
S tim u vezi, osim odredbama ZTK-a, predmetna je materija uređena i podzakonskim aktima 
HANFE, i to Pravilnikom o obvezama objave podataka o trgovanju („Narodne novine“ broj 
5/09) i Pravilnikom o obvezama izvještavanja o izvršenim transakcijama („Narodne novine“ 
broj 5/09).  
 
Odredbama članka 572. ZTK-a predviđene su i prekršajne sankcije za prekršaje burze ako, 
između ostalog, ne objavljuje podatke o ponudi i potražnji ili ako ne objavljuje podatke o 
izvršenim transakcijama. 
 
Sukladno članku 295. ZTK-a, burza je dužna donijeti Cjenik, vodeći se ravnopravnošću 
položaja svih korisnika usluga burze i razumnim komercijalnim uvjetima. Cjenik, kao i sve 
njegove promjene, odobrava HANFA, a odobreni cjenik burza je dužna objaviti na svojim 
internetskim stanicama.  
 
Prema dostupnim podacima na internetskoj stranici Zagrebačke burze, Agencija je utvrdila 
kako se, u dijelu koji se odnosi na trgovinske podatke i statistike te periodična izvješća 
trgovanja, može preuzeti izvješće o trgovini koje daje pregled sumarnih podataka o trgovini u 
2011. godini pod nazivom „Pregled trgovine na Zagrebačkoj burzi u 2011. godini".  
 
Nadalje, sukladno Cjeniku burzovnih usluga, koji je objavljen na internetskim stranicama 
Zagrebačke burze, a vezano uz distribuciju burzovnih informacija putem Interneta, naknada 
za preuzimanje podataka o trgovini dionicama na kraju dana, bez posredovanja burze, je 
besplatna.  
 
Navedenim Cjenikom burzovnih usluga obuhvaćena je i distribucija podataka o trgovini u 
stvarnom vremenu, podataka s vremenskim odmakom i podataka na kraju trgovinskog dana 
odnosno povijesnih podataka o trgovini koje Zagrebačka burza, na zahtjev korisnika, 
posebno obrađuje za njegove potrebe, a cijena naknade određena je navedenim Cjenikom. 
 
IV. Na temelju dostavljene dokumentacije i utvrđenog činjeničnog stanja tijekom prethodnog 
ispitivanja stanja na tržištu u ovom predmetu, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: 
Vijeće) je sukladno ovlastima iz članka 27. i članka 31. ZZTN-a, na 126. sjednici, održanoj 
27. prosinca 2012., razmatralo navedeni predmet te je, u smislu članka 38. stavka 5. i 7. 
ZZTN-a, donijelo odluku da se inicijativa Kapital kluba odbaci jer nema uvjeta za pokretanje 
postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja protiv 
Zagrebačke burze, po službenoj dužnosti, u smislu članka 38. stavaka 1. i 3. te članka 39. 
ZZTN-a, a vezano uz primjenu članka 13. ZZTN-a koji uređuje zlouporabe vladajućeg 
položaja poduzetnika.    
 
Odluku o odbacivanju inicijative Vijeće temelji na slijedećim razlozima: 
 
Uvidom u propise koji uređuju predmetnu materiju, utvrđeno je kako su odredbama ZTK-a, 
između ostalog, regulirane i obveze u svezi objavljivanja informacija koje se odnose na 
vrijednosne papire uvrštene na uređeno tržište, a nadzor nad burzom, odnosno provjeru 
posluje li burza u skladu s odredbama ZTK-a, propisima donesenim na temelju navedenog 
Zakona i vlastitim aktima, obavlja HANFA. 
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S obzirom na to kako je u konkretnom slučaju riječ o distribuciju i preuzimanju statističkih 
podataka o trgovini dionicama koje je burza dužna objavljivati sukladno odredbama ZTK-a i 
podzakonskim aktima HANFE, a uzimajući u obzir činjenicu kako su određeni podaci o 
trgovanju dionicama na Zagrebačkoj burzi javno dostupni i besplatni, uz mogućnost pretplate 
na periodična izvješća o trgovanju koja Zagrebačka burza dodatno izrađuje prema uvjetima i 
cijenama propisanim u Cjeniku koji odobrava HANFA, Vijeće je ocijenilo kako nema uvjeta za 
pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog 
natjecanja protiv Zagrebačke burze.  
 
Budući da nema uvjeta za pokretanje postupka, Vijeće je odlučilo kako je odlučivanje o 
prijedlogu Kapital kluba za donošenje privremene mjere  bespredmetno. 
 
Slijedom svega navedenoga, Agencija je, temeljem odluke Vijeća odlučila kao u izreci ovoga 
zaključka. 
 
 
Uputa o pravnom lijeku 
 
Protiv ovog zaključka nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može tužbom pokrenuti 
upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom u roku od trideset (30) dana od dana dostave 
ovoga zaključka. 
 
 
Predsjednica Vijeća za 
zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
mr.sc. Olgica Spevec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


