REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U ZAGREBU
Zagreb, Avenija Dubrovnik 8
Poslovni broj: 37. Pp F-694/2019
U IME REPUBLIKE HRVATSKE
PRESUDA
Općinski prekršajni sud u Zagrebu, rješavajući po sucu K. K. K., uz sudjelovanje zapisničara M.
C., u prekršajnom postupku protiv I okr. pravne osobe ELEKTROPROMET d.d., II okr. odgovorne
osobe G. V. i III okr. odgovorne osobe G. H., zbog prekršaja iz čl. 575. st. 1. toč. 3. i 4. i st. 2. i dr.
Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“ broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15,
123/16, 131/17, 65/18), u povodu sklopljenog sporazuma između Hrvatske agencije za nadzor
financijskih usluga kao ovlaštenog tužitelja i I okr. pravne osobe ELEKTROPROMET d.d., II okr.
odgovorne osobe Gordana Vojnića i III okr. odgovorne osobe Gorana Horvata, na temelju odredbe
čl. 109.e. st. 8. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17,
118/18), dana 10. listopada 2019. godine,
presudio je
I

okr. pravna osoba ELEKTROPROMET d.d., sa sjedištem u Z.,

II

okr. odgovorna osoba GORDAN VOJNIĆ,

III

okr. odgovorna osoba GORAN HORVAT,
krivi su

A)
što nisu postupili sukladno odredbama čl. 403. st. 1. i 3. Zakona o tržištu kapitala, s
obzirom na to da I okr. pravna osoba u zakonskom roku od četiri mjeseca od zadnjeg dana poslovne
godine, nije objavila javnosti propisane informacije i to:
-godišnji izvještaj I okr. pravne osobe za 2015. godinu zajedno s revizorskim izvješćem od 30.
travnja 2016. godine, a isto nije učinila ni naknadno do završetka postupka nadzora (22. rujna 2017.
godine), niti do dana podnošenja optužnog prijedloga;
-godišnji izvještaj I okr. pravne osobe za 2016. godinu zajedno sa revizorskim izvješćem do 30.
travnja 2017. godine, a isto nije učinila ni naknadno do završetka postupka nadzora (22. rujna 2017.
godine), niti do dana podnošenja optužnog prijedloga,
čime su počinili prekršajna djela iz čl. 575. st. 1. toč. 3. i 4. Zakona o tržištu kapitala u vezi s čl.
403. st. 1. i 3. istog Zakona, a što je za I okr. pravnu osobu kažnjivo odredbom čl. 575. st. 1. toč. 3. i
4., dok je za II i III okr. okrivljenu odgovornu osobu kažnjivo po čl. 575. st. 2. Zakona o tržištu
kapitala u vezi s čl. 575. st. 1. toč. 3. i 4. istog Zakona, uz primjenu čl. 39. st. 3. Prekršajnog zakona,
B)
što nisu postupili u skladu s odredbama čl. 410. st. 1. Zakona o tržištu kapitala, s
obzirom na to da I okr. pravna osoba u zakonskom roku od jednog mjeseca od proteka prva tri
tromjesečja u godini, odnosno u roku od dva mjeseca od proteka četvrtog tromjesečja u godini, nije
objavila javnosti propisane informacije i to kako slijedi:
-tromjesečne financijske izvještaje I okr. pravne osobe za 4. tromjesečje 2015. godine do 29.
veljače 2016. godine, već je isto učinila naknadno (04. travnja 2016. godine, na internetskoj stranici
Zagrebačke burze d.d. te putem Službenog registra propisanih informacija)
-tromjesečne financijske izvještaje I okr. pravne osobe za 1. tromjesečje 2016. godine do 30.
travnja 2016. godine, već je isto učinila naknadno (30. svibnja 2016. godine na internetskoj stranici
Zagrebačke burze d.d. te putem Službenog registra propisanih informacija)
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-tromjesečne financijske izvještaje I okr. pravne osobe za 2. tromjesečje 2016. godine do 31.
srpnja 2016. godine, već je isto učinila naknadno (22. kolovoza 2016. godine, na internetskoj stranici
Zagrebačke burze d.d. te putem Službenog registra propisanih informacija)
-tromjesečne financijske izvještaje I okr. pravne osobe za 1. tromjesečje 2017. godine do 30.
travnja 2017. godine, već je isto učinila naknadno (31. svibnja 2017. godine, na internetskoj stranici
Zagrebačke burze d.d. te putem Službenog registra propisanih informacija)
-tromjesečne financijske izvještaje I okr. pravne osobe za 2. tromjesečje 2017. godine do 31.
srpnja 2017. godine, već je isto učinila naknadno (22. kolovoza 2017. godine, na internetskoj stranici
Zagrebačke burze d.d. te putem Službenog registra propisanih informacija)
dakle, kao pravna osoba izdavatelj i odgovorne osobe u izdavatelju nisu u propisanom roku
objavili u javnosti navedene tromjesečne izvještaje, za izdavatelja koji ima sjedište u Republici
Hrvatskoj,
čime su počinili prekršajno djelo iz čl. 575. st. 1. toč. 13. Zakona o tržištu kapitala u vezi s čl.
410. st. 1. istog Zakona, a što je za I okr. pravnu osobu kažnjivo odredbom čl. 575. st. 1. toč. 13., dok
je za II i III okr. odgovorne osobe kažnjivo po čl. 575. st. 2. Zakona o tržištu kapitala u vezi s čl. 575.
st. 1. toč. 13. istog Zakona, uz primjenu čl. 39. st. 3. Prekršajnog zakona.
pa im se na temelju citiranog propisa,
izriče
I

okr. pravnoj osobi

novčana kazna u iznosu od 45.000,00 kn (četrdesetpettisućakuna),
II

okr. odgovornoj osobi

novčana kazna u iznosu od 12.000,00 kn (dvanaesttisućakuna).
III okr. odgovornoj osobi
novčana kazna u iznosu od 12.000,00 kn (dvanaesttisućakuna).
Na temelju čl. 33. st. 11. Prekršajnog zakona okrivljenici su dužni platiti izrečenu novčanu kaznu
u roku od 30 dana po primitku ove presude, putem priložene uplatnice, a u protivnom će se postupiti
prema odredbama čl. 34. Prekršajnog zakona.
Sukladno čl. 183. st. 2. Prekršajnog zakona okrivljenici se upozoravaju da ako u ovom roku plate
dvije trećine izrečene novčane kazne smatrati će se da je novčana kazna plaćena u cijelosti.
Na temelju čl. 139. st. 3. u vezi s čl. 138. st. 2. i 3. Prekršajnog zakona, okrivljenici su dužni
naknaditi troškove prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od po 200,00 kn (dvjestokuna), svaki,
u roku od 30 dana po primitku ove presude, putem priložene uplatnice, jer će se isti u protivnom, na
temelju odredbe čl. 152. st. 4. i 11. Prekršajnog zakona, naplatiti prisilno, dok, sukladno sklopljenom
sporazumu ovlašteni tužitelj nije imao troškove.
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