5.PpG-3752/12
U IME REPUBLIKE HRVATSKE
PRESUDA
Prekršajni sud u Zagrebu, po sutkinji S. B., uz sudjelovanje M. B. zapisničarke, u prekršajnom
predmetu protiv okrivljenika J. Z., zbog prekršajne odredbe čl. 579. st. 1. toč. 3. Zakona o tržištu
kapitala (NN 88/08, 146/08 i 74/09) u povodu optužnog prijedloga Hrvatske agencije za nadzor
financijskih usluga, klasa: 714-03/12-03/4 urbroj: 326-116-12-1 od 10. svibnja 2012. godine,
nakon provedene glavne i javne rasprave održane dana 24. listopada 2013. godine, u nazočnosti
predstavnice tužitelja i branitelja okrivljenika, na temelju odredbe čl. 183. Prekršajnog zakona,
dana 28. listopada 2013. godine, objavio je i
presudio je

Okrivljenik J. Z.,
kriv je

što kao član nadzornog odbora izdavatelja dionica X. d.d. Z., nije obavijestio
Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga Zagreb, Miramarska 24 b, o otpuštanju
dionica izdavatelja, iako je ukupna vrijednost otpuštanja dionica izdavatelja X. d.d. u 2012.
godini bila veća od zakonom propisanih 40.000,00 kuna i to:
- do 13. siječnja 2012. g., odnosno u roku od pet radnih dana od 05. siječnja 2012.
g., dana otpuštanja 20 dionica izdavatelja X. d.d. u protuvrijednosti od 14.680,00 kuna, iako
je to bio dužan učiniti u skladu s odredbom čl. 464. st. 3. i 6. Zakona o tržištu kapitala, s
obzirom daje već prethodno otpustio dana 04. siječnja 2012. g., 35 dionica istog izdavatelja
u protuvrijednosti od 25.690,00 kuna
- do 24. siječnja 2012. g., odnosno u roku od pet radnih dana od 16. siječnja 2012.
g., dana otpuštanja 4 dionice izdavatelja X. d.d. u protuvrijednosti od 2.936,00 kuna, iako je
to bio dužan učiniti u skladu s odredbom čl. 464. st. 3. i 6. Zakona o tržištu kapitala, s
obzirom daje već prethodno otpustio dana 04. siječnja 2012. g., 35 dionica istog izdavatelja
u protuvrijednosti od 25.690,00 kuna i dana 05. siječnja 2012. g. otpustio je 20 dionica
izdavatelja X. d.d. u protuvrijednosti od 14.680,00 kuna
- do 25. prosinca 2012. g., odnosno u roku od pet radnih dana od 17. siječnja 2012.
g., dana otpuštanja 41 dionice izdavatelja X. d.d. u protuvrijednosti od 30.135,41 kuna, iako
je to bio dužan učiniti u skladu s odredbom čl. 464. st. 3. i 6. Zakona o tržištu kapitala, s
obzirom da je već prethodno otpustio dana 04. siječnja 2012. g., 35 dionica istog izdavatelja
u protuvrijednosti od 25.690,00 kuna i dana 05. siječnja 2012. g. otpustio je 20 dionica
izdavatelja X. d.d. u protuvrijednosti od 14.680,00 kuna i dana 16. siječnja 2012. g. otpustio
je 4 dionice istog izdavatelja u protuvrijednosti od 2.936,00 kuna
- do 25. prosinca 2012. g., odnosno u roku od pet radnih dana od 16. veljače 2012.
g., dana otpuštanja 300 dionica izdavatelja X. d.d. u protuvrijednosti od 210.000,00 kuna,
iako je to bio dužan učiniti u skladu s odredbom čl. 464. st. 3. i 6. Zakona o tržištu kapitala,
s obzirom daje već prethodno otpustio dana 04. siječnja 2012. g., 35 dionica istog izdavatelja
u protuvrijednosti od 25.690,00 kuna, dana 05. siječnja 2012. g. otpustio je 20 dionica
izdavatelja X. d.d. u protuvrijednosti od 14.680,00 kuna, dana 16. siječnja 2012. g. otpustio
je 4 dionice istog izdavatelja u protuvrijednosti od 2.936,00 kuna i dana 17. siječnja 2012. g.
otpustio je 41 dionicu izdavatelja X. d.d. u protuvrijednosti od 30.135,41 kuna dakle, što kao
član nadzornog odbora izdavatelja dionica nije poštivao obvezu prijave Hrvatskoj agenciji
za nadzor financijskih usluga otpuštanja dionica izdavatelja u kojem obavlja rukovoditeljske
dužnosti, u roku od 5 radnih dana od dana predmetnog otpuštanja, čime je počinio prekršajno
djelo iz čl. 579. st. 1. toč. 3. Zakona o tržištu kapitala, pa mu se temeljem cit. propisa, uz
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primjenu čl. 37. st. 1. toč. 3. Prekršajnog zakona
izriče
novčana kazna u iznosu od 2.000,00 kn (dvijetisućekuna)
Temeljem čl. 33. st.10. Prekršajnog zakona (Narodne novine 107/07) okrivljenik je
obvezan platiti novčanu kaznu u korist Državnog proračuna na račun broj:
HR1210010051863000160, model HR63, poziv na broj odobrenja 6068-20454- 31037522010 u
roku od 15 dana po pravomoćnosti ove presude, a u protivnom postupit će se prema odredbi čl.
34. Prekršajnog zakona.
Temeljem članka 183. stavak 2. PZ-a (NN 107/07), u svezi čl. 48. Zakona o izmjenama i
dopunama PZ-a (NN 39/13), okrivljenik se upozorava da ukoliko u roku koji mu je određen za
plaćanje novčane kazne uplati dvije trećine izrečene novčane kazne, smatrat će se da je novčana
kazna u cjelini uplaćena.
Temeljem čl. 139. st. 3. u vezi s čl. 138. st. 2. i 3. Prekršajnog zakona, okrivljenik je
obvezan naknaditi troškove prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od 200,00 (dvjesto) kn u
korist Državnog proračuna na račun broj: HR1210010051863000160, model HR63, poziv na broj
odobrenja 6068-20454-32037522010 u roku od 15 dana po pravomoćnosti ove presude, a u
protivnom troškovi će se naplatiti prisilno, temeljem čl. 152. st. 4. i 11. Prekršajnog zakona.

Obrazloženje
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, podnijela je optužni prijedlog protiv
okrivljenika radi djela prekršaja činjenično i pravno opisanog u izreci ove presude.
Okrivljenik je u pisanoj obrani priznao prekršajno djelo koje mu je stavljeno na teret
optužnim prijedlogom ističući da mu je žao da je došlo do počinjenja prekršaja koji da se dogodio
iz njegovog nepoznavanja zakona. Odmah po pozivu HANF-e dana 30.03.2012. g. daje
predmetno otpuštanje dionica prijavio, pa moli Sud da to njegovo priznanje i naknadno ispunjenje
obveze uzme u obzir kod donošenja odluke. Istaknuo je daje opterećen stambenim kreditom kojeg
otplaćuje, da je nekažnjavan, a ovaj propust da se isključivo dogodio zbog nepoznavanja vrlo
složenih zakonskih propisa i uslijed prenormiranosti ove pravne materije, pa moli Sud da naprijed
navedene olakotne okolnosti primijeni i da mu se ublaži zakonom predviđena kazna.
Tijekom dokaznog postupka sudac je izvršio uvid u evidenciju S. d.d. - stavke knjiženja
investitora J. Z. za dionice X. d.d. u razdoblju od 01.01.2012. g. do 22.03.2012. godine, kao i uvid
u izvadak iz sudskog registra X. d.d. i u evidenciju o nekažnjavanosti.
Iz evidencije S. d.d. - stavke knjiženja investitora J. Z. za dionice X. d.d. u razdoblju od
01.01.2012. g. do 22.03.2012. godine razvidno je da je J. Z. od početka 2012. godine osim na dan
16.02.2012. g. otpuštao dionice X. d.d. i na dane 04.01.2012. g. (vrijednost otpuštanja 250.690,00
kuna), dana 05.01.2012. g. (vrijednost otpuštanja 14.680,00 kuna), dana 16.01.2012. g. (vrijednost
otpuštanja 2.936,00 kuna) i dana 17.01.2012. g. (vrijednost otpuštanja 30.135,41 kunu).
Prema izvatku iz sudskog registra X. d.d., MBS: … jedan od članova nadzornog odbora u
kritičnom periodu je J. Z.
Okrivljenik na ovom sudu nije prekršajno kažnjavan.
Na temelju obrane okrivljenika i provedenog postupka nedvojbeno je utvrđeno da je
okrivljeni postupio protivno odredbi čl. 464. st. 3. i 6. Zakona o tržištu kapitala jer kao član
nadzornog odbora X. d.d., izdavatelja dionica, nije poštivao obvezu prijave Hrvatskoj agenciji za
nadzor financijskih usluga otpuštanja dionica izdavatelja, u kojem obavlja rukovoditeljske
dužnosti, u roku od 5 radnih dana od dana predmetnog otpuštanja, pa su se u njegovom ponašanju
ostvarila obilježja prekršajnog djela iz čl. 579. st. 1. toč. 3. Zakona o tržištu kapitala. Odgovornost
okrivljenika za ovo djelo prekršaja proizlazi, kako iz obrane okrivljenika jer on priznaje djelo

3
5.PpG-3752/12
prekršaja, odnosno da kao član nadzornog odbora izdavatelja dionica nije poštivao obvezu prijave
Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga otpuštanja dionica izdavatelja u propisanom roku,
unatoč činjenici što je ukupna vrijednost otpuštanja dionica u 2012. godini bila veća od zakonom
propisanih 40.000,00 kuna. Nadalje, odgovornost okrivljenika proizlazi i iz u dokaznom postupku
provedenih dokaza, pročitanih na glavnoj raspravi, evidencije X. d.d. - stavke knjiženja investitora
J. Z. za dionice X. d.d. i izvatku iz sudskog registra X. d.d., iz kojih bez ikakve sumnje proizlaze
sva obilježja djela prekršaja koja se okrivljeniku stavljaju na teret.
Obranu okrivljenika u dijelu u kojem navodi da je do prekršaja došlo zbog njegovog
nepoznavanja propisa, Sud nije prihvatio, jer nepoznavanje propisa ne ispričava ga prekršajne
odgovornosti, pa je isti bio dužan s obzirom na svoje svojstvo člana nadzornog odbora izdavatelja
X. d.d. i svoje zanimanje, upoznati se sa odgovarajućim propisima iz Zakona o tržištu kapitala.
Prilikom odmjere novčane kazne sudac je vodio računa o stupnju krivnje, opasnosti djela i
svrsi kažnjavanja, te je olakotnim cijenio iskreno priznanje okrivljenika, njegovu dosadašnju
prekršajnu nekažnjavanost, kao i činjenicu da je naknadno propust otklonio, dok otegotnih
okolnosti u postupku nije bilo, pa je okrivljeniku uz primjenu čl. 37. toč. 3. Prekršajnog zakona
ublažio novčanu kaznu. Zbog navedenog, izrečenu novčanu kaznu za počinjeni prekršaj, sud
smatra primjerenom, te da će se njenim izricanjem postići svrha kažnjavanja i da će ona dovoljno
utjecati na okrivljenika da se ubuduće kloni ovakvih i sličnih djela, kao i na svijest građana o
povredi javnog poretka, društvene discipline i drugih društvenih vrijednosti, te pravednosti
kažnjavanja njihovih počinitelja.
Na temelju u izreci citiranih odredbi Prekršajnog zakona, okrivljenik je dužan naknaditi
troškove postupka u paušalnom iznosu odmjerenom prema složenosti i duljini trajanja postupka,
te njegovom imovnom stanju.
U Zagrebu, 28. listopada 2013. godine

Zapisničar:
M. B., v.r.

Sutkinja
S. B., v.r.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove presude ovlaštene osobe mogu podnijeti žalbu u roku od 8 dana od dana dostave
prijepisa presude. Žalba se podnosi pisano Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske u dva
istovjetna primjerka putem ovog Suda na adresu Prekršajni sud u Zagrebu, Zagreb, Avenija
Dubrovnik 8, pozivom na gornji broj.

Za točnost otpravka - ovlaštena službenica
M. B

