Broj: 29. PpG-4301/14
REPUBLIKA HRVATSKA
PREKRŠAJNI SUD U ZAGREBU

ZAPISNIK O GLAVNOJ RASPRAVI
sastavljen u prostorijama Prekršajnog suda u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 8. dana 11. veljače 2015.
godine u 11,15 sati
Nazočni od Suda:
Sutkinja: V. J.
Zapisničarka: A. R.
Djelo prekršaja: članak 286. stavak 1. točka 6. Zakona o osiguranju, u svezi s člankom 259a. stavak 4. istog
Zakona, kažnjivo za I okrivljenika po članku 286. stavak 1. točka 6. istog Zakona, a za II i III okrivljenika
kažnjivo po članku 286. stavak 2. u svezi s člankom 286. stavak 1. točka 6. istog Zakona
Tužitelj:
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
I okrivljenik:
X. d.o.o.
II okrivljenik:
K. B.
III okrivljenik:
B. J.
Utvrđuje se da su pristupili:
ovlaštena osoba tužitelja – I. V.
predstavnik I okrivljenika, ujedno i II okrivljenik – K. B. - osobno III
okrivljenik B. J. - osobno
Nisu pristupili:
nitko
Utvrđuje se da su se stekli uvjeti za održavanje glavne rasprave.
Temeljem odredbe članka 165. stavak 2. Prekršajnog zakona glavna rasprava je javna.
Temeljem odredbe članka 170. stavak 1. i 2. Prekršajnog zakona sutkinja otvara glavnu
raspravu i objavljuje predmet postupka.
Sutkinja čita optužni prijedlog Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, broj: Klasa: 71403/14-01; Urbroj: 326-01-12-14-5 od 11. studenog 2014. godine.
Ovlaštena osoba tužitelja iskazuje: ,,U cijelosti ostajem kod navoda iz optužnog prijedloga.“
Sutkinja donosi
rješenje
Temeljem odredbe članka 114. stavak 8., u svezi s članka 114. stavak 7. točka 1. Prekršajnog zakona za
predstavnika I okrivljenika - pravne osobe imenuje se K. B., član uprave koji zastupa društvo
pojedinačno i samostalno od 27. ožujka 2012. godine.
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena posebna žalba (članak 114. stavak 10. Prekršajnog zakona).

Predstavnik I okrivljenika daje sljedeće podatke:
1. Naziv pravne osobe:
X. d.o.o.
2. Sjedište:
Š.,
3. Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje: K. B. i B. J.
4. Funkcija osobe ovlaštene za zastupanje: članovi uprave
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5. Prebivalište osobe ovlaštene za zastupanje: K. B. – Š., B. J. – M.
6. Djelatnost: posredovanje u ugovaranju osiguranja i zastupanje u osiguranju
7. Matični broj pravne osobe:
….
8. OIB pravne osobe:
….
Predstavnik I okrivljenika upozoren je da je obvezan odazvati se pozivu i odmah priopćiti svaku
promjenu adrese ili namjeru da promijeni boravište, odnosno sjedište pravne osobe te ga sutkinja upozorava
na posljedice ako prema tome ne postupi (čl. 171. st. 1. Prekršajnog zakona u svezi čl. 145. st. 5. i čl. 129.
st. 1. istog Zakona).
Predstavnika I okrivljenika upozorava se da nije dužan iznijeti obranu niti odgovarati na pitanja (čl.
171. st. 2. Prekršajnog zakona) kao i na pravo da uzme branitelja po svom izboru, o čemu je već poučen u
pisanom pozivu, a koji ima pravo biti nazočan ispitivanju (čl. 172. st. 1. Prekršajnog zakona).
Predstavnika I okrivljenika poučava se da se može očitovati o svim okolnostima koje terete I
okrivljenika i iznijeti sve činjenice koje mu služe za obranu (čl. 171. st. 4. Prekršajnog zakona).
Predstavnik I okrivljenika upitan je li razumio navode optužbe, odgovara: «razumio sam što se optužnim
prijedlogom I okrivljeniku stavlja na teret, smatram se krivim i prekršajno odgovornim te se odričem prava
na branitelj a».
Sutkinja poziva predstavnik I okrivljenika da iznese obranu te iznosi:
Priznajem da I okrivljenik Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, kao nadzornom tijelu,
u Zagrebu, Miramarska 24b, nije dostavio niti u pisanom niti u elektroničkom obliku do 31. srpnja 2013.
godine, a niti naknadno najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka prvog polugodišta 2013. godine,
polugodišnje financijsko izvješće za društvo X. d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja 2013. godine do 30. lipnja
2013. godine i do 31. ožujka 2014. godine, a niti naknadno najkasnije u roku od tri mjeseca nakon isteka
poslovne godine na koju se odnosi financijsko izvješće, godišnje financijsko izvješće za razdoblje od 01.
siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2013. godine.
Priznajem da I okrivljenik Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, kao nadzornom tijelu,
u Zagrebu, Miramarska 24b, nije dostavio niti u pisanom niti u elektroničkom obliku do 31. ožujka 2014.
godine, a niti naknadno statističko izvješće za društvo X. d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja 2013. godine do
31. prosinca 2013. godine, iako je takva obveza propisana najkasnije u roku od 3 mjeseca nakon isteka 2013.
godine.
U ime I okrivljenika, Žao mi je zbog počinjenog djela prekršaja.
Predstavnik I okrivljenika nema nikakvih dokaznih prijedloga.
Utvrđuje se istovjetnost II okrivljenika.
II okrivljenik o sebi daje slijedeće podatke:
1. Ime i prezime:
2. Nadimak:
3. Ime i prezime roditelja:
4. Djevojačko prezime majke:
5. Datum i mjesto rođenja:
6. Adresa stanovanja:
7. Državljanstvo:
8. OIB:
9. Zanimanje:
10. Bračno stanje i broj djece:
11. Zna li pisati:
12. Školska sprema:
13. Odlikovanje:

K. B.
RH
…
da
-
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14. Imovno stanje:
15. Da lije, kada i za što prekršajno ili kazneno osuđivan: 16. Da lije i kada izrečenu kaznu izdržao: 17. Da li se vodi drugi postupak za prekršaj ili kazneno djelo: 18. Ako je maloljetan, tko mu je zakonski zastupnik: II okrivljenik je upozoren d a j e obvezan odazvati se pozivu i odmah priopćiti svaku promjenu
adrese ili namjeru da promijeni boravište te ga sutkinja upozorava na posljedice ako prema tome ne
postupi (čl. 171. st. 1. Prekršajnog zakona u svezi čl. 145. st. 5. i čl. 129. st. 1. istog Zakona).
II okrivljenika se upozorava da nije dužan iznijeti svoju obranu niti odgovarati na pitanja (čl.
171. st. 2. Prekršajnog zakona) kao i na pravo da uzme branitelja po svom izboru,
o čemu je već poučen u pisanom pozivu, a koji ima pravo biti nazočan ispitivanju (čl. 172. st.
1. Prekršajnog zakona).
II okrivljenika se poučava da se može očitovati 0 svim okolnostima koje ga terete i iznijeti sve
činjenice koje mu služe za obranu (čl. 171. st. 4. Prekršajnog zakona).
II okrivljenik upitan je li razumio navode optužbe, odgovara: «razumio sam što mi se optužnim
prijedlogom stavlja na teret, smatram se krivim i prekršajno odgovornim te se odričem prava na branitelj
a».
Sutkinja poziva II okrivljenik da iznese svoju obranu te se isti brani:
Priznajem da kao odgovorna osoba u pravnoj osobi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih
usluga, kao nadzornom tijelu, u Zagrebu, Miramarska 24b, nisam dostavio niti u pisanom niti u
elektroničkom obliku do 31. srpnja 2013. godine, a niti naknadno najkasnije u roku od 30 dana nakon
isteka prvog polugodišta 2013. godine, polugodišnje financijsko izvješće za društvo X. d.o.o. za
razdoblje od 01. siječnja 2013. godine do 30. lipnja 2013. godine i do 31. ožujka 2014. godine, a niti
naknadno najkasnije u roku od tri mjeseca nakon isteka poslovne godine na koju se odnosi financijsko
izvješće, godišnje financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2013.
godine.
Priznajem da kao odgovorna osoba u pravnoj osobi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga,
kao nadzornom tijelu, u Zagrebu, Miramarska 24b, nisam dostavio niti u pisanom niti u elektroničkom obliku
do 31. ožujka 2014. godine, a niti naknadno statističko izvješće za društvo X. d.o.o. za razdoblje od 01.
siječnja 2013. godine do 30. prosinca 2013. godine, iako je takva obveza propisana najkasnije u roku od 3
mjeseca nakon isteka 2013. godine.
Žao m i j e zbog počinjenog djela prekršaja.
II okrivljenik nema nikakvih dokaznih prijedloga. Utvrđuje
se istovjetnost III okrivljenika.
III okrivljenik o sebi daje sljedeće podatke:
1. Ime i prezime:
2. Nadimak:
3. Ime i prezime roditelja:
4. Djevojačko prezime majke:
5. Datum i mjesto rođenja:
6. Adresa stanovanja:
7. Državljanstvo:
8. OIB:
9. Zanimanje:
10. Bračno stanje i broj djece:
malodobne djece
11. Zna li pisati:
12. Školska sprema:

B. J.
…
-
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13. Odlikovanje:
14. Imovno stanje:
15. Da li je, kada i za što prekršajno ili kazneno osuđivan: 16. Da li je i kada izrečenu kaznu izdržao: 17. Da li se vodi drugi postupak za prekršaj ili kazneno djelo: 18. Ako je maloljetan, tko mu je zakonski zastupnik: III okrivljenik je upozoren da je obvezan odazvati se pozivu i odmah priopćiti svaku promjenu
adrese ili namjeru da promijeni boravište te ga sutkinja upozorava na posljedice ako prema tome ne postupi
(čl. 171. st. 1. Prekršajnog zakona u svezi čl. 145. st. 5. i čl. 129. st. 1. istog Zakona).
III okrivljenika se upozorava da nije dužan iznijeti svoju obranu niti odgovarati na pitanja (čl. 171.
st. 2. Prekršajnog zakona) kao i na pravo da uzme branitelja po svom izboru,
o čemu je već poučen u pisanom pozivu, a koji ima pravo biti nazočan ispitivanju (čl. 172. st.
1. Prekršajnog zakona).
III okrivljenika se poučava da se može očitovati o svim okolnostima koje ga terete i iznijeti sve
činjenice koje mu služe za obranu (čl. 171. st. 4. Prekršajnog zakona).
III okrivljenik upitan je li razumio navode optužbe i smatra li se krivim, odgovara: «razumio sam
što mi se optužnim prijedlogom stavlja na teret, smatram se krivim i prekršajno odgovornim te se odričem
prava na branitelja».
Sutkinja poziva III okrivljenika da iznese svoju obranu te se isti brani:
Priznajem da kao odgovorna osoba u pravnoj osobi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih
usluga, kao nadzornom tijelu, u Zagrebu, Miramarska 24b, nisam dostavio niti u pisanom niti u
elektroničkom obliku do 31. srpnja 2013. godine, a niti naknadno najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka
prvog polugodišta 2013. godine, polugodišnje financijsko izvješće za društvo X. d.o.o. za razdoblje od 01.
siječnja 2013. godine do 30. lipnja 2013. godine i do 31. ožujka 2014. godine, a niti naknadno najkasnije u
roku od tri mjeseca nakon isteka poslovne godine na koju se odnosi financijsko izvješće, godišnje
financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2013. godine. Priznajem da
kao odgovorna osoba u pravnoj osobi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, kao nadzornom
tijelu, u Zagrebu, Miramarska 24b, nisam dostavio niti u pisanom niti u elektroničkom obliku do 31. ožujka
2014. godine, a niti naknadno statističko izvješće za društvo X. d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja 2013.
godine do 31. prosinca 2013. godine, iako je takva obveza propisana najkasnije u roku od 3 mjeseca nakon
isteka 2013. godine. Žao m i j e zbog počinjenog djela prekršaja.
III okrivljenik nema nikakvih dokaznih prijedloga.
Prelazi se na dokazni postupak.
Daljnjih dokaznih prijedloga nema.
Temeljem odredbe članka 175. Prekršajnog zakona vrši se uvid u Povijesni izvadak iz sudskog registar i u
bitnome utvrđuje d a j e I okrivljenik registriran sa sjedištem u Š. kao društvo s ograničenom odgovornošću
i pretežitom djelatnošću posredovanje i zastupanje u osiguranju. Osobe ovlaštene za zastupanje društva su
K. B. i B. J. koji kao direktori zastupaju društvo pojedinačno i samostalno.
Sutkinja objavljuje da je dokazni postupak završen.
U smislu odredbe članka 178. stavak 1. Prekršajnog zakona sutkinja daje riječ strankama radi završnog
govora.
Ovlaštena osoba tužitelja u završnom govoru izjavljuje: ,,U cijelosti ostajem kod navoda iz optužnog
prijedloga.“
Predstavnik I okrivljenika pravne osobe, ujedno i II okrivljenik u završnom govoru izjavljuje: «Smatram
se krivim i prekršajno odgovornim.»
III okrivljenik pravne osobe u završnom govoru izjavljuje: «Smatram se krivim i prekršajno odgovornim.»
Glavna rasprava je završena.
Sud se povlači radi donošenja presude.

5
Broj: 29. PpG-4301/14
Na osnovu odredbe članka 179. stavak 1. i 2. Prekršajnog zakona sutkinja donosi i javno objavljuje
U IME REPUBLIKE HRVATSKE
PRESUDU
I okrivljenik: X. d.o.o., sa sjedištem u Š., osoba ovlaštena za zastupanje K. B. i B. J., članovi uprave,
djelatnost: posredovanje u ugovaranju osiguranja i zastupanje u osiguranju, MBS: …, OIB: …, kao pravna
osoba,
II okrivljenik: K. B., kao odgovorna osoba u pravnoj osobi
i
III okrivljenik: B. J., kao odgovorna osoba u pravnoj osobi

k r i v i

s u

1.
što Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, kao nadzornom tijelu, u Zagrebu, Miramarska
24b, nisu dostavili niti u pisanom niti u elektroničkom obliku do 31. srpnja 2013. godine, a niti naknadno
najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka prvog polugodišta 2013. godine, polugodišnje financijsko
izvješće za društvo X. d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja 2013. godine do 30. lipnja 2013. godine i do 31.
ožujka 2014. godine, a niti naknadno najkasnije u roku od tri mjeseca nakon isteka poslovne godine na
koju se odnosi financijsko izvješće, godišnje financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2013. godine
do 31. prosinca 2013. godine,
dakle, protivno obvezi propustili u zakonskom roku nadzornom tijelu dostaviti polugodišnje i
godišnje financijsko izvješće,
čime su počinili djelo prekršaja iz članka 286. stavak 1. točka 5. Zakona o osiguranju, u svezi s
člankom 259a. stavak 4. istog Zakona, kažnjivo za I okrivljenika po članku 286. stavak 1. točka 5. istog
Zakona, a za II i III okrivljenika kažnjivo po članku 286. stavak 2. u svezi s člankom 286. stavak 1. točka
5. istog Zakona,
2.
što Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, kao nadzornom tijelu, u Zagrebu, Miramarska
24b, nisu dostavili niti u pisanom niti u elektroničkom obliku do 31. ožujka 2014. godine, a niti naknadno
statističko izvješće za društvo X. d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2013.
godine, iako je takva obveza propisana najkasnije u roku od 3 mjeseca nakon isteka 2013. godine,
dakle, protivno obvezi propustili u zakonskom roku nadzornom tijelu dostaviti statističko izvješće,
čime su počinili djelo prekršaja iz članka 286. stavak 1. točka 6. Zakona o osiguranju, u svezi s člankom
259a. stavak 4. istog Zakona, kažnjivo za I okrivljenika po članku 286. stavak 1. točka 6. istog Zakona, a
za II i III okrivljenika kažnjivo po članku 286. stavak 2. u svezi s člankom 286. stavak 1. točka 6. istog
Zakona,
pa se temeljem citirane zakonske odredbe, zbog učinjenog djela prekršaja, uz primjenu odredbe
članka 39. stavak 1. točka 2. Prekršajnog zakona (“Narodne novine” broj 107/07 i 39/13)
- I okrivljeniku, kao pravnoj osobi, X. d.o.o., uz primjenu članka 37. stavak 2. i 3. točka 2.
Prekršajnog zakona
utvrđuje
- za počinjeno djelo prekršaja iz točke 1. izreke
NOVČANA KAZNA U IZNOSU OD 10.000,00 kuna (deset tisuća kuna)
- za počinjeno djelo prekršaja iz točke 2. izreke
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NOVČANA KAZNA U IZNOSU OD 10.000,00 kuna (deset tisuća kuna)
Temeljem odredbe članka 39. stavak 1. točka 2. Prekršajnog zakona I okrivljeniku X. d.o.o. se
izriče
UKUPNA NOVČANA KAZNA U IZNOSU OD 20.000,00 kuna (dvadeset tisuća kuna)
- II okrivljenika K. B., kao odgovornoj osobi u pravnoj osobi, uz primjenu članka 37. stavak 2. i 3. točka
1. Prekršajnog zakona
utvrđuje
- za počinjeno djelo prekršaja iz točke 1. izreke
NOVČANA KAZNA U IZNOSU OD 1.000,00 kuna (tisuću kuna)
- za počinjeno djelo prekršaja iz točke 2. izreke
NOVČANA KAZNA U IZNOSU OD 1.000,00 kuna (tisuću kuna)
Temeljem odredbe članka 39. stavak 1. točka 2. Prekršajnog zakona II okrivljeniku K. B. se
izriče
UKUPNA NOVČANA KAZNA U IZNOSU OD 2.000,00 kuna (dvije tisuće kuna)
- III okrivljenika B. J., kao odgovornoj osobi u pravnoj osobi, uz primjenu članka 37. stavak 2. i
3. točka 1. Prekršajnog zakona
utvrđuje
- za počinjeno djelo prekršaja iz točke 1. izreke
NOVČANA KAZNA U IZNOSU OD 1.000,00 kuna (tisuću kuna)
- za počinjeno djelo prekršaja iz točke 2. izreke
NOVČANA KAZNA U IZNOSU OD 1.000,00 kuna (tisuću kuna)
Temeljem odredbe članka 39. stavak 1. točka 2. Prekršajnog zakona III okrivljeniku B. J. se
izriče
UKUPNA NOVČANA KAZNA U IZNOSU OD 2.000,00 kuna (dvije tisuće kuna)

Temeljem članka 33. stavak 10. Prekršajnog zakona I i II okrivljenik obvezni su platiti novčanu
kaznu u korist Državnog proračuna na račun broj: HR1210010051863000160, model HR63, poziv na broj
odobrenja za I okrivljenika X. d.o.o. - 606820454-31043014012, poziv na broj odobrenja za II okrivljenika
K. B. - 6068-2045431043014020, poziv na broj odobrenja za III okrivljenika B. J. - 6068-2045431043014039 i to u roku od 15 dana po pravomoćnosti ove presude, a u protivnom postupit će se prema
odredbi članka 34. Prekršajnog zakona.
Ukoliko okrivljenici plate dvije trećine izrečene novčane kazne u navedenom roku, smatrat će se
d a j e novčana kazna plaćena u cjelini.
Temeljem članka 139. stavak 3. u vezi s članka 138. stavak 2. i 3. Prekršajnog zakona,
I i II okrivljenik obvezni su naknaditi trošak prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od 200,00 kuna
(dvije stotine kuna) - SVAKI, u korist Državnog proračuna na račun broj: HR1210010051863000160,
model HR63, poziv na broj odobrenja za I okrivljenika X. d.o.o. - 6068-20454-32043014013, poziv na broj
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odobrenja za II okrivljenika K. B. - 6068-20454-32043014021, poziv na broj odobrenja za III okrivljenika
B. J. - 6068-20454-32043014030 i to u roku od 15 dana po pravomoćnosti ove presude, a u protivnom
troškovi će se naplatiti prisilno, temeljem članka 152. stavak 4. i 11. Prekršajnog zakona.
Strankama je odluka Suda priopćena usmenim proglašavanjem zajedno s razlozima
odluke.
Stranke su poučene da imaju pravo žalbe na odluku Suda, da se mogu i odreći tog prava, ali u tom
slučaju gube pravo na žalbu i naknadno se ne mogu žaliti.
Ovlaštena osoba tužitelja «odričem se prava na žalbu na priopćenu mi odluku».
Predstavnik I okrivljenika, ujedno i II okrivljenik izjavljuje: «odričem se prava na žalbu na priopćenu
mi odluku».
III okrivljenik izjavljuje: «odričem se prava na žalbu na priopćenu mi odluku».
Stranke ne zahtijevaju ovjerovljeni prijepis presude odnosno izreke.

Na upit sutkinje ovlaštena osoba tužitelja izjavljuje: «slušao sam glasni diktat zapisnika, ne
želim ponovo pročitati zapisnik, ne tražim da mi se pročita i ne stavljam na njega prigovor te ga osobno
potpisujem».
Na upit sutkinje predstavnik I okrivljenika pravne osobe, ujedno i II okrivljenik izjavljuje.
«slušao sam glasni diktat zapisnika, ne želim ponovo pročitati zapisnik, ne tražim da mi se pročita i ne
stavljam na njega prigovor te ga osobno potpisujem».
’
Na upit sutkinje III okrivljenik izjavljuje: «slušao sam glasni diktat zapisnika, ne želim ponovo
pročitati zapisnik, ne tražim da mi se pročita i ne stavljam na njega prigovor te ga osobno potpisujem».

Zasjedanje zaključeno u 11,45 sati.

Sutkinja

Ovlaštena osoba tužitelja

Zapisničarka

Predstavnik I okrivljenika,
ujedno i II okrivljenik

III okrivljenik

