REPUBLIKA HRVATSKA
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
Zagreb
Broj: FPž-844/2017

U IME REPUBLIKE HRVATSKE
PRESUDA
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca: S. G. kao predsjednice vijeća,
te M. G. i T. T., kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice S. R., kao zapisničarke, u prekršajnom
postupku protiv okrivljenika MAGMA d.d., Zagreb, kao pravne osobe, i Goranka Fižulića, kao odgovorne
osobe, zbog prekršaja iz članka 575. stavka 1. točke 4., 13. i 25. i stavka 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08,
146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15, 123/16, 131/17 i 68/18), odlučujući o žalbi tužitelja Hrvatske
agencije za nadzor financijskih usluga, podnesenoj protiv presude Prekršajnog suda u Zagrebu, od 16. studenog
2017. broj: 18.Pp G-4447/17, na sjednici vijeća održanoj dana 3. travnja 2019.,
presudio je
I.

Prihvaća se žalba tužitelja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, te se preinačuje
prvostupanjska presuda u točki 2. i 3. izreke pobijane presude u odluci o prekršajnim sankcijama, tako
da se okrivljenici, uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona, za prekršaj iz točke 2. izreke, odnosno
za prekršaj iz članka 575. stavka 1. točke 13. i stavka 2. Zakona o tržištu kapitala, na temelju citirane
odredbe,
kažnjavaju
MAGMA d.d., Zagreb, kao pravna osoba, novčanom kaznom u iznosu u 8.000,00 (osamtisuća)
kuna, a
Goranko Fižulić, kao odgovorna osoba, novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 (tritisuće) kuna.
dok se za djelo činjenično opisano u točki 3. izreke pobijane presude, uz primjenu članka 37.
Prekršajnog zakona, odnosno za prekršaj iz članka 575. stavka 1. točke 25. i stavka 2. Zakona o tržištu
kapitala, na temelju citirane odredbe,
kažnjavaju
MAGMA d.d., Zagreb, kao pravna osoba, novčanom kaznom u iznosu u 8.000,00 (osamtisuća)
kuna, a
Goranko Fižulić, kao odgovorna osoba, novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 (tritisuće) kuna.

II.

Uslijed odluke iz točke I. izreke ove presude, preinačuje se pobijana presuda u odluci o ukupnoj kazni
na način da se okrivljeniku MAGMA d.d., Zagreb, kao pravnoj osobi, izriče ukupna novčana kazna u
iznosu od 46.000,00 kn (četrdesetšesttisuća kuna), a okrivljeniku Goranku Fižuliću, kao odgovornoj
osobi, u iznosu od 11.000,00 kn (jedanaesttisuća kuna), zbog prekršaja iz članka 575. stavka 1. točke
4., 13. i 25. i stavka 2. Zakona o tržištu kapitala. Okrivljenici su obvezani platiti izrečene novčane
kaznu u roku od 3 (tri) mjeseca od dana primitka ove odluke, a ako plate dvije trećine novčane kazne
izrečene ovom odlukom u roku od 3 (tri) mjeseca od primitka, novčana kazna smatrat će se plaćenom
u cijelosti.

