Sažetak odluke
sastavila Hrvatska narodna banka

5. Pp F-1066/2020
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U ZAGREBU
Zagreb, Avenija Dubrovnik 8
U IME REPUBLIKE HRVATSKE
PRESUDA
Općinski prekršajni sud u Zagrebu, u prekršajnom predmetu protiv počinitelja OTP banke d.d., Split, OIB:
52508873833, II okr. Slavena Celića, OIB: 935515589973, III okr. Balazs Pal Bekeffyja, OIB: 21046123840 i IV
okr. Edisa Sinovčića, OIB: 2698791349, nakon postizanja sporazuma o uvjetima priznavanja krivnje i
sporazumijevanju o sankciji i mjerama iz čl.109.e. stavka 1. Prekršajnog zakona, povodom počiniteljima uručenih
pisanih obavijesti Hrvatske narodne banke, na temelju odredbe čl. 183. u svezi s čl. 109e. st. 8. Prekršajnog
zakona, dana 14. listopada 2020. godine, objavio je i
presudio je
I okr. pravna osoba OTP banka d.d., u razdoblju od 15. svibnja 2013. do 05. srpnja 2019. godine,
II okr. odgovorna osoba Slaven Celić, u razdoblju od 03. svibnja 2017. do 05. srpnja 2019.g.
III okr. odgovorna osoba Balazs Pal Bekeffy, predsjednik uprave I okrivljene pravne osobe u vrijeme
počinjenja prekršaja,
IV okr. odgovorna osoba Edis Sinovčić, kao odgovorna osoba u I okrivljenoj pravnoj osobi u vrijeme
počinjenja prekršaja,
u Splitu, Domovinskog rata 61,
krivi su
1.1/ I okrivljena pravna osoba OTP banka d.d. u razdoblju od 15. svibnja 2013. do 05. srpnja 2019. godine i II
okr. odgovorna osoba Slaven Celić, u razdoblju od 03. svibnja 2017. do 05. srpnja 2019.g. za trajanja ugovornog
odnosa na temelju Ugovora o kreditu sa Sporazumom o osiguranju s prijenosom prava vlasništva, sklopljenog 26.
lipnja 2012. godine te ovjerenog kod javnog bilježnika iz Rijeke dana 27.6.2012., između Societe GeneraleSplitske banke d.d. Split, (kasnije: Splitska banka d.d.) te korisnika kredita, u koji je I okrivljena kao sveopća
pravna sljednica stupila na mjesto pripojene joj Splitske banke d.d., naplaćivali su mjesečnu naknadu za
upravljanje (vođenje) tog kredita u iznosu od 7,20 eura u protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju Hrvatske
narodne banke, iako je u Otplatnom planu bilo navedeno da naknada — trošak vođenja kredita iznosi: „0,00%",
pri čemu ta naknada nije bila sadržana (niti) u tarifi naknada na dan 26. lipnja 2012., kada je zaključen Ugovor o
kreditu,
dakle, za trajanja ugovornog odnosa naplaćivali su potrošaču naknadu koja nije bila sadržana u Tarifi naknada u
vrijeme zaključenja ugovora,
čime su okrivljenici postupili protivno članku 308.st. 1. Zakona o kreditnim institucijama (NN 159/13, 19/15,
102/15, 15/18), čime su počinili prekršaj iz čl.361. st.1. toč.25. i st.2. istog članka Zakona o kreditnim
institucijama,
1.2./ I okrivljena pravna osoba OTP banka d.d. i III okrivljena odgovorna osoba Balazs Pal Bekeffy, predsjednik
uprave I okrivljene pravne osobe u vrijeme počinjenja prekršaja, nisu do 02. listopada 2019. godine dostavili
Hrvatskoj narodnoj banci izvještaj o planiranim rokovima aktivnosti za obeštećenje klijenata za ukupni iznos
obračunate i naplaćene naknade kao i ukidanje obračuna naknade za upravljanje kreditom do isteka otplate kredita,
što je Hrvatska narodna banka zatražila dopisom od 18. rujna 2019., koji je OTP banka d.d. zaprimila 24. rujna
2019., već su isto dostavili dopisom datiranim s 10. listopada 2019. koji je Hrvatska narodna banka zaprimila 14.
listopada 2019.g., dakle, nisu u roku koji je Hrvatska narodna banka odredila, dostavili dodatne podatke, izvještaj
i druge akte koje je Hrvatska narodna banka ocijenila potrebnim za provedbu zaštite potrošača,

čime su okrivljenici postupili protivno čl. 309. st. 3. Zakona o kreditnim institucijama (NN 159/13, 19/15, 102/15,
15/18, 70/19), čime su počinili prekršaj iz čl. 361. st. 1. toč. 26. i st. 2. istog Zakona,
1.3. / I okrivljena pravna osoba OTP banka d.d. i IV okrivljena odgovorna osoba Edis Sinovčić, kao odgovorna
osoba u I okrivljenoj pravnoj osobi u vrijeme počinjenja prekršaja, u Splitu, Ulica Domovinskog rata 61, nisu
najkasnije do 27. lipnja 2019.g. u pisanom obliku odgovorili na prigovor potrošača koji su zaprimili 12. lipnja
2019. putem elektroničke pošte, već su odgovor dostavili tek dopisom datiranim s 1. srpnja 2019.g.
čime su okrivljenici postupili protivno čl. 10. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19), čime su
počinili prekršaj iz čl. 138. st. 1. toč. 16. i st. 2. istog Zakona,
pa se temeljem cit. propisa
izriče
I. okr. pravnoj osobi OTP banci d.d.,
za prekršaj opisan u točki 1.1. novčana kazna u iznosu od 140.000,00 kn (stočetrdesettisućakuna),
za prekršaj opisan u točki 1.2. novčana kazna u iznosu od 38.000,00 kn(tridesetosamtisućakuna),
za prekršaj opisan u točki 1.3. novčana kazna u iznosu od 35.000,00 kn(tridesetpettisućakuna),
te se na temelju odredbe čl. 39. st. 1. toč. 2. Prekršajnog zakona I okrivljenoj pravnoj osobi izriče ukupna novčana
kazna u iznosu od 213.000,00 kn (dvjestotrinaesttisućakuna).
Il. okr. odgovornoj osobi Slavenu Celić, za prekršaj opisan u točki 1.1. novčana kazna u iznosu od 12.000,00 kn
(dvanaesttisućakuna),
Ill.okr. odgovornoj osobi Balazs Pal Bekeffy, za prekršaj opisan u točki 1.2. novčana kazna u iznosu od 3.550,00
kn(tritisućepetstopedesetkuna),
IV.okr. odgovornoj osobi Edisu Sinovčić, za prekršaj opisan u točki 1.3. novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kn
(desettisućakuna).

