
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na temelju članka 332. st. 7. i 8. i članka 331. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 
159/13, 18/15 i 110/15), članka 132. st. 1. t. 1. te članka 133. st. 1. i 3. Pravila Burze, članka 50. t. 1. 
Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), u predmetu prestanka uvrštenja dionica društva 
HOTEL MEDENA d.d. sa sjedištem u Segetu Donjem, Ulica hrvatskih žrtava 185, na Redovito tržište, na 
zahtjev stranke, Uprava Zagrebačke burze d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22 (dalje u 
tekstu: Burza), dana 08. ožujka 2017. godine donijela je sljedeće  
 
 

RJEŠENJE 
 
 

1.  Prestaje uvrštenje dionica društva HOTEL MEDENA d.d. sa sjedištem u Segetu Donjem, Ulica 
hrvatskih žrtava 185, uvrštenih na Redovito tržište Zagrebačke burze pod oznakom: HMDN-R-A, ISIN: 
HRHMDNRA0000, dana 16. kolovoza 2017. godine. 

 
2.  Zadnji dan trgovine predmetnim dionicama je 14. kolovoz 2017. godine. 

 
3.  Ovo Rješenje objavit će se na internetskoj stranici Zagrebačke burze. 
 
 

Obrazloženje  
 

Dana 07. ožujka 2017. godine Burza je od strane društva HOTEL MEDENA d.d. sa sjedištem u Segetu 
Donjem, Ulica hrvatskih žrtava 185 (dalje u tekstu: Izdavatelj) zaprimila zahtjev za povlačenjem dionica 
Izdavatelja s uvrštenja na uređenom tržištu.  
 
Uz zahtjev, Izdavatelj je priložio Zapisnik Glavne skupštine održane dana 16. siječnja 2017. godine na 
kojoj je donesena odluka o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu i Rješenje Trgovačkog 
suda u Splitu, o upisu Odluke Glavne skupštine u sudski registar od dana 16. veljače 2017. godine, posl. 
broj: Tt-17/1226-2. 
 
Odluka o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu donesena je sa brojem glasova koji 
predstavlja većinu manju od devet desetina danih glasova. 
 
Člankom 332. st. 7. Zakona o tržištu kapitala propisano je da se odluka o povlačenju dionica s uvrštenja 
na uređenom tržištu upisuje u sudski registar i stupa na snagu, ako je odluka donesena većinom većom 
od devet desetina danih glasova, danom upisa odluke u sudski registar, izuzev ako je odlukom određeno 
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da počinje djelovati tek protekom određenog roka od upisa odluke u sudski registar, odnosno u svim 
ostalim slučajevima, protekom 6 mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar.  
 
Člankom 332. st. 8. Zakona o tržištu kapitala propisano je da društvo mora, po upisu odluke o povlačenju 
dionica s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar, izvijestiti tržišnog operatera uređenog tržišta 
dostavljanjem odluke o povlačenju s uvrštenja, a tržišni operater dužan je donijeti odluku o povlačenju 
vrijednosnih papira s uvrštenja na uređenom tržištu sljedeći radni dan nakon što zaprimi odluku o 
povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu. 
 
Članak 132 st. 1. t. 1. Pravila Burze određuje da uvrštenje može prestati na temelju odluke glavne 
skupštine o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu, a st. 2. istog članka određuje da se zadnji dan 
trgovanja financijskim instrumentom na uređenom tržištu određuje odlukom Burze. 
 
Članak 133. st. 1. Pravila Burze određuje da je izdavatelj dužan Burzi dostaviti zahtjev za povlačenjem 
dionica s uvrštenja na uređenom tržištu, zajedno s rješenjem o upisu odluke o povlačenju s uvrštenja na 
uređenom tržištu u sudski registar i zapisnikom s glavne skupštine na kojoj je donesena odluka o 
povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu. Stavak 2. istog članka određuje da će Burza, ako je 
odluka o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu donesena većinom većom od 9/10 (devet 
desetina) danih glasova, povući dionice s uvrštenja na uređenom tržištu sljedeći trgovinski dan nakon što 
zaprimi odluku o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu odnosno protekom određenog roka od 
upisa odluke u sudski registar, kada je odlukom o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu tako 
određeno.  
 
Stavak 3. istog članka nadalje navodi da će u drugim slučajevima, osim slučajeva navedenih u stavku 2. 
ovog članka, Burza povući dionice iz uvrštenja na uređenom tržištu protekom 6 (šest) mjeseci od dana 
upisa odluke u sudski registar. 
 
Odredbom članka 50. t. 1. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da službena osoba može 
neposredno riješiti upravnu stvar u postupku koji je pokrenut na zahtjev stranke kad je stranka u svojem 
zahtjevu navela sve činjenice ili podnijela potrebne dokaze na temelju kojih se može utvrditi pravo 
stanje stvari ili ako se to stanje može utvrditi na temelju općepoznatih činjenica ili službenih podataka 
kojima raspolaže javnopravno tijelo. 
 
S obzirom na sve gore navedeno, odlučeno je kao u izreci ovog Rješenja. 
 
Sukladno članku 331. st. 3. Zakona o tržištu kapitala i članku 132. st. 3. Pravila Burze, ovo Rješenje će se 
objaviti na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. 
 
 
Uputa o pravnom lijeku: 
 
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe 
Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.  
 
 
 
 
 

Ivana Gažić 
Predsjednica Uprave 

 



 

 
 

 
Dostaviti: 

1. Izdavatelj 
2. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb, Miramarska 24b 
3. Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62a 
4. Odjel tržišta, ovdje 


