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REPUBLIKA HRVATSKA  
PREKRŠAJNI SUD U ZAGREBU  
Zagreb, Avenija Dubrovnik 8 

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  

Prekršajni sud u Zagrebu, po sucu I. Š., uz sudjelovanje M. M. kao zapisničara, u prekršajnom 
predmetu protiv I- okr. pravne osobe X. d.d. i dr., zbog prekršaja iz odredbe čl. 574. st. 1. toč. 1. i st. 3. 
Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“ broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15), čl. 575. st. 
1. toč. 13., 25., 3. i 4. i st. 2. Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“ broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 
159/13, 18/15, 110/15) u povodu Izjave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, klasa: 977- 02/17-
07/02, ur.br.: 326-01-12-17-7 od 7. travnja 2017. godine, na temelju odredbe čl. 183. u svezi s čl. 109e. st. 
8. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ br. 107/07,39/13,157/13,110/15), dana 27. lipnja 2017. godine, 

p r e s u d i o  j e  

I- okr. pravna osoba X. d.d., s poslovnim sjedištem u V., 

II- okr. odgovorna osoba J. S., 

k r i v i  s u  

1/ što nisu postupili u skladu s odredbom članka 403. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala („Narodne 
novine" 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13 i 18/15), s obzirom na to da je I-okrivljena pravna osoba 
propustila, na način koji javnosti omogućuje brz pristup informacijama na ravnopravnoj osnovi, u 
propisanom roku dostaviti (i) Z. d.d., (ii) medijima za koje se razumno može pretpostaviti da će propisane 
informacije, koliko god je to moguće, učiniti istovremeno dostupnima najširoj javnosti u Republici 
Hrvatskoj i u ostalim državama članicama, (iii) Agenciji i u (iv) službeni registar propisanih informacija i 
to godišnji izvještaj za poslovnu 2014. godinu, u roku od četiri mjeseca od zadnjeg dana te poslovne godine, 
tj. od 1. siječnja do 30. travnja 2014. godine, nego su to učinili sa zakašnjenjem, putem službenog registra 
propisanih informacija dana 11. lipnja 2015., na Z. d.d. dana 21. kolovoza 2015., i putem medija dana 25. 
kolovoza 2015. godine, 

dakle, što kao pravna osoba - izdavatelj i odgovorna osoba u izdavatelju, nisu u propisanom roku 
objavili javnosti godišnji izvještaj izdavatelja, 

2/ što nisu postupili u skladu s odredbom članka 410. stavak 1. i članka 441. stavak 1. i 2. Zakona 
o tržištu kapitala („Narodne novine" 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 18/15), s obzirom na to daje I. okrivljena 
pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj propustila što je prije moguće, a najkasnije do isteka roka, 
dostaviti (i) Z. d.d., (ii) medijima za koje se razumno može pretpostaviti da će propisane informacije, koliko 
god je to moguće, učiniti istovremeno dostupnima najširoj javnosti u Republici Hrvatskoj i u ostalim 
državama članicama, (iii) Agenciji i u (iv) službeni registar propisanih informacija: do 30. travnja 2015. 
godine, na način koji javnosti omogućuje brz pristup informacijama na ravnopravnoj osnovi, tromjesečni 
izvještaj za prvo tromjesečje poslovne 2015. (od 1. siječnja do 31. ožujka 2015.), nego su to učinili sa 
zakašnjenjem, putem medija 26. kolovoza 2015. godine; do 31. srpnja 2015. godine, na način koji javnosti 
omogućuje brz pristup informacijama na ravnopravnoj osnovi, tromjesečni izvještaj za drugo tromjesečje 
poslovne 2015. (od 1. siječnja do 30. lipnja 2015.), nego su to učinili sa zakašnjenjem, putem službenog 
registra propisanih informacija 3. kolovoza 2015., na Z. d.d. i putem medija 26. kolovoza 2015. godine; do 
31. listopada 2015. godine, na način koji javnosti omogućuje brz pristup informacijama na ravnopravnoj 
osnovi, tromjesečni izvještaj za treće tromjesečje poslovne 2015. (od 1. siječnja do 30. rujna 2015.), nego 
su to učinili sa zakašnjenjem, putem službenog registra propisanih informacija i medija te na Z. d.d., 11. 
studenog 2015. godine,

dakle, što kao izdavatelj koji je pravni subjekt i odgovorna osoba u izdavatelju, nisu u propisanom 
roku te na propisani način objavili javnosti tromjesečne izvještaje za izdavatelja koji ima sjedište u 
Republici Hrvatskoj, 
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3/ što nisu postupili u skladu s odredbama članka 403. stavka 1. i 3. Zakona o tržištu kapitala 
(„Narodne novine" 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15 i 110/15), s obzirom na to da je I-okrivljena 
pravna osoba propustila na način koji javnosti omogućuje brz pristup informacijama na ravnopravnoj 
osnovi u propisanom roku dostaviti (i) Z. d.d., (ii) medijima za koje se razumno može pretpostaviti da će 
propisane informacije, koliko god je to moguće, učiniti istovremeno dostupnima najširoj javnosti u 
Republici Hrvatskoj i u ostalim državama članicama, (iii) Agenciji i u (iv) službeni registar propisanih 
informacija i to revidirani godišnji izvještaj za poslovnu 2015. godinu, i to u roku od četiri mjeseca od 
zadnjeg dana te poslovne godine tj. od 1. siječnja do 30. travnja 2016. godine, nego su to učinili sa 
zakašnjenjem, putem službenog registra propisanih informacija i medija te na Z. d.d. dana 23. lipnja 2016. 
godine, 

dakle, što kao pravna osoba - izdavatelj i odgovorna osoba u izdavatelju, nisu u propisanom roku 
objavili javnosti godišnji izvještaj izdavatelja, 

4/ što nisu postupili u skladu s odredbama članka 403. stavka 1. i 3. Zakona o tržištu kapitala („Narodne 
novine" 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15 i 110/15), s obzirom na to daje I-okrivljena pravna 
osoba propustila na način koji javnosti omogućuje brz pristup informacijama na ravnopravnoj osnovi u 
propisanom roku dostaviti (i) Z. d.d., (ii) medijima za koje se razumno može pretpostaviti da će propisane 
informacije, koliko god je to moguće, učiniti istovremeno dostupnima najširoj javnosti u Republici 
Hrvatskoj i ostalim državama članicama, (iii) Agenciji i u (iv) službeni registar propisanih informacija i to 
revizorsko izvješće za poslovnu 2015. godinu, i to u roku od četiri mjeseca od zadnjeg dana te poslovne 
godine tj. od 1. siječnja do 30. travnja 2016. godine, nego su to učinili sa zakašnjenjem, putem službenog 
registra propisanih informacija i medija te na Z. d.d. dana 23. lipnja 2016. godine, 

dakle, što kao pravna osoba - izdavatelj i odgovorna osoba u izdavatelju, nisu u propisanom roku 
objavili javnosti revizorsko izvješće, 

čime su djelom pod toč. 1/ izreke počinili djelo prekršaja iz čl. 574. st. 1. toč. 1. i st. 3. Zakona o 
tržištu kapitala, djelom pod toč. 2/ izreke počinili djelo prekršaja iz čl. 575. st. 1. toč. 13. i 25. i st. 2. Zakona 
o tržištu kapitala, djelom pod toč. 3/ izreke počinili djelo prekršaja iz čl. 575. st. 1. toč. 3. i st. 2. Zakona o 
tržištu kapitala a djelom pod toč. 4/ izreke počinili djelo prekršaja iz čl. 575. st. 1. toč. 4. i st. 2. Zakona o 
tržištu kapitala, 

pa im se na temelju cit propisa uz primjenu čl. 37. st. 3. toč. 2. Prekršajnog zakona 

u t v r đ u j e  

I- okr. pravnoj osobi 

za djelo prekršaja iz toč. 1/ izreke novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kn 
(desettisućakuna), za djelo prekršaja iz toč. 2/ izreke novčana kazna u iznosu od 10.000,00 
kn (desettisućakuna), za djelo prekršaja iz toč. 3/ izreke novčana kazna u iznosu od 
10.000,00 kn (desettisućakuna), za djelo prekršaja iz toč. 4/ izreke novčana kazna u iznosu 
od 10.000,00 kn (desettisućakuna), 

Na temelju odredbe čl. 39. st. 1. toč. 2. Prekršajnog zakona I okr. pravnoj osobi izriče se ukupna 
novčana kazna u iznosu od 40.000,00 (četrdesettisućakuna). 

II- okr. odgovornoj osobi 
za djelo prekršaja iz toč. 1/ izreke novčana kazna u iznosu od 1.500,00 kn 

(tisućupetstokuna), za djelo prekršaja iz toč. 2/ izreke novčana kazna u iznosu od 1.500,00 kn 
(tisućupetstokuna), 

za djelo prekršaja iz toč. 3/ izreke novčana kazna u iznosu od 1.500,00 kn 
(tisućupetstokuna), za djelo prekršaja iz toč. 4/ izreke novčana kazna u iznosu od 1.500,00 
kn (tisućupetstokuna). 

Na temelju odredbe čl. 39. st. 1. toč. 2. Prekršajnog zakona II okrivljeniku se izriče ukupna novčana 
kazna u iznosu od 6.000,00 (šesttisućakuna). 
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Temeljem čl. 33. st.10. Prekršajnog zakona okrivljenici su obvezni platiti novčanu kaznu u korist Državnog 
proračuna putem priloženih uplatnica, i to u roku od 30 dana po pravomoćnosti ove presude, a u protivnom 
postupit će se prema odredbi čl. 34. st. 1. - 5. Prekršajnog zakona. 

Ukoliko okrivljenici u navedenom roku plate 2/3 izrečene novčane kazne putem priloženih 
uplatnica, smatrat će se na temelju odredbe čl. 183. st. 2. Prekršajnog zakona, daje novčana kazna plaćena 
u cijelosti. 

Temeljem čl. 139. st. 3. u vezi s čl. 138. st. 2. i 3. Prekršajnog zakona okrivljenici su obvezni 
naknaditi trošak prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od 500,00 kn (petstokuna) - S V A K I, u korist 
Državnog proračuna putem priloženih uplatnica, i to u roku od 30 dana po pravomoćnosti ove presude, a u 
protivnom troškovi će se naplatiti prisilno, temeljem čl. 152. st. 4. i 11. Prekršajnog zakona. 

 


