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Na temelju odredbe članka 15. točke 2. i 4. te članka 8. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor 
financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05, 154/11, 12/12) i članka 343. stavka 16. Zakona 
o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18, 17/20) te članka 96. Zakona o općem upravnom 
postupku (Narodne novine br. 47/09) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Franje 
Račkog 6, Zagreb, u postupku nadzora pokrenutom po službenoj dužnosti nad trgovanjem na 
uređenom tržištu kojim upravlja Zagrebačka burza d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 
2a/22, OIB: 84368186611, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. ožujka 2020. godine 
donosi  
 
 

R J E Š E NJ E 
 
 
Nalaže se Zagrebačkoj burzi d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611 privremeno 
obustaviti trgovanje svim financijskim instrumentima na uređenom tržištu do kraja trgovinskog 
dana 12. ožujka 2020. godine u svrhu zaštite ulagatelja. 
 
 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 

 
Društvo Zagrebačka burza d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 
84368186611 (dalje u tekstu: „Burza“) je operater uređenog tržišta u Republici Hrvatskoj na 
temelju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Zagreb, Franje Račkog 6 
(dalje u tekstu: „Hanfa“), sukladno odredbi članka 284. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala 
(Narodne novine br. 65/18, 17/20, dalje u tekstu: „ZTK“).  
 
Dana 12. ožujka 2020. godine Burza je privremeno prekinula trgovanje dionicama zbog 
izvanredne volatilnosti tržišta u 09:45 sati sukladno članku 185. Pravila Burze iz razloga jer je 
vrijednost indeksa CROBEX u 09:43 sati pala više od 10% u odnosu na zadnju vrijednost 
prethodnog trgovinskog dana. Temeljem istog članka Pravila Burze, Burza je privremeno 
prekinula trgovanje i dana 09. ožujka 2020. godine.  
 
Sukladno odredbi članka 343. stavka 16. ZTK, Hanfa može rješenjem naložiti burzi da 
privremeno obustavi trgovanje svim financijskim instrumentima na uređenom tržištu ako za to 
postoje opravdani razlozi u svrhu zaštite ulagatelja. 
 
 
Slijedom svega prethodno navedenog, a u svrhu zaštite ulagatelja na mjestu trgovanja kojim 
upravlja Burza, Hanfa je ocijenila da su u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti za primjenu 
odredbe članka 343. stavka 16. ZTK, stoga je odlučeno kao u izreci ovog rješenja. 
 
U skladu s odredbom članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih 
usluga (Narodne novine br. 140/05, 154/11, 12/12), ovo rješenje se objavljuje na internetskoj 
stranici Hanfe. 
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 
 
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor 
podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog 
rješenja. 
 
 
KLASA: UP/I 975-04/20-05/01 
URBROJ: 326-01-60-61-20-2 
 
Zagreb, 12. ožujka 2020. godine 
 
 
 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
dr. sc. Ante Žigman 

 


