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                     REPUBLIKA HRVATSKA 

VISOKI PREKRŠAJNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 

                                 ZAGREB 

U  I M E  R E P U B L I K E  H R V A T S K E 

P R E S U D A  

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca: T.T. kao 

predsjednika vijeća te S.G. i M. G. kao članove vijeća, uz sudjelovanje višeg sudskog savjetnika 

I.J. kao zapisničara, u prekršajnom postupku protiv prvookrivljene pravne osobe SOLARIS d.d. i 

drugookrivljene odgovorne osobe Gorana Zrilića zbog prekršaja iz čl.575. st.1 toč.4 i 13. i st.2. 

Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08.,146/08., 74/09., 54/13., 159/13., 18/15., 110/15., 123/16. i 

131/17.), odlučujući o žalbi tužiteljice Hanfe, podnesenoj protiv presude Prekršajnog suda u 

Zagrebu od 27. travnja 2017., broj: 64. Pp G-2547/17., na sjednici vijeća održanoj 3. travnja 2019. 

p r e s u d i o  j e :  

I. Djelomično se prihvaća žalba tužiteljice Hanfe, a u povodu žalbe i po službenoj 

dužnosti preinačuje se prvostupanjska presuda u odluci o utvrđenim novčanim kaznama, a glede 

prekršaja pod toč. 1. prvostupanjske presude i u odluci o pravnoj oznaci. Na temelju čl. 575. st. 1. 

toč. 4. i st.2. Zakona o tržištu kapitala, uz primjenu čl. 37. st. 3. toč.2. Prekršajnog zakona (NN 

107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.) , za djelo opisano pod toč. 1. prvostupanjske 

presude, prvookrivljenoj pravnoj osobi SOLARIS d.d. utvrđuje se novčana kazna u iznosu od 

30.000,00 (trideset tisuća) kuna, a drugookrivljenoj odgovornoj osobi Goranu Zriliću 7.000,00 ( 

sedam tisuća) kuna. Na temelju čl.575. st.1. toč. 13. i st.2. Zakona o tržištu kapitala, uz primjenu 

čl. 37. st. 3. toč.2. Prekršajnog zakona, za djelo opisano pod toč. 2. prvostupanjske presude, 

prvookrivljenoj pravnoj osobi SOLARIS d.d. utvrđuje se novčana kazna u iznosu od 30.000,00 

(trideset tisuća) kuna, a drugookrivljenoj odgovornoj osobi Goranu Zriliću 7.000,00 (sedam tisuća) 

kuna. 

II. Uslijed odluke iz toč.  I. preinačuje se prvostupanjska presuda u odluci o izrečenoj 

ukupnoj novčanoj kazni, tako da se na temelju čl.39. st.1. toč. 2. Prekršajnog zakona 

prvookrivljenoj pravnoj osobi SOLARIS d.d. izriče ukupna novčana kazna u iznosu od 60.000,00 

(šezdeset tisuća) kuna, a drugookrivljenoj odgovornoj osobi Goranu Zriliću u iznosu od 14.000,00 

(četrnaest tisuća) kuna. Svaki okrivljenik je obvezan platiti novčanu kaznu u roku od 15 (petnaest) 

dana od primitka ove presude, a ako plati dvije trećine novčane kazne u tom roku, smatrat će se da 

je plaćena u cijelosti.  

III. U ostalom dijelu, odbija se kao neosnovana žalba tužiteljice Hanfe i potvrđuje se 

prvostupanjska presuda u pobijanom, a nepreinačenom dijelu. 

 

 

 

 

 

 

 


