
Temeljem odredbe članka 15. stavka 1. točke 9. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor 
financijskih usluga („Narodne novine“ br. 140/05.) Uprava Hrvatske agencije za nadzor 
financijskih usluga (nastavno: Agencija), na sjednici održanoj dana 27. rujna 2007. 
godine, daje  
 

MIŠLJENJE 
o primjeni odredbi Zakona o leasingu 

 
 

Prema odredbi članka 106. st. 1. Zakona o leasingu, pravne osobe koje na dan stupanja na 
snagu ovog Zakona obavljaju poslove leasinga i upisane su u sudski registar  nastavljaju 
poslovati kao leasing društva prema ovom Zakonu. 

Prema odredbi članka 106. st. 2. Zakona, leasing društva iz st. 1. članka 106. Zakona, 
dužna su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, na odgovarajući 
način uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovog Zakona, ako istim Zakonom nije 
drugačije odreñeno. 

Prema odredbi članka 107. st. 1. Zakona o leasingu, ugovori o leasingu, kao i svi drugi 
ugovori koji imaju značaj financiranja drugih osoba sklopljeni do dana stupanja na snagu 
ovog Zakona vrijede do isteka obveza iz tih ugovora, ali se ne smiju produžavati. 
 
Temeljem odredbe članka 73. stavka 3. Zakona o leasingu („Narodne novine“ br.135/07, 
nastavno: Zakon) leasing društvo, pravna osoba povezana s leasing društvom ili druga 
pravna osoba dužna je ovlaštenoj osobi Agencije, na njezin zahtjev, izručiti računalne 
ispise, odnosno preslike poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije i administrativnih 
odnosno poslovnih evidencija. 
 
Nadalje, temeljem odredbe članka 82. Zakona Agencija je ovlaštena provoditi i nadzor 
nad drugim osobama koje osim drugih djelatnosti ili kao jedinu djelatnost obavljaju 
poslove leasinga bez odobrenja Agencije.  
Na koji način Agencija obavlja nadzor opisano je u članku 64. Zakona u kojem je u 
stavku 1. pod točkom 1. navedeno: „pra ćenjem, prikupljanjem i provjerom izvješća i 
obavijesti leasing društava te drugih osoba koje su prema propisima ovoga Zakona i 
drugih zakona dužne izvještavati Agenciju,...“ 
 
Sukladno navedenom društva koja imaju ugovore o leasingu temeljem kojih obveze još 
uvijek traju, a brisala su djelatnost leasinga iz Sudskog registra, kao i društva koja su 
brisala djelatnost leasinga iz Sudskog registra i nemaju ugovore o leasingu temeljem kojih 
obveze još uvijek traju, nisu obvezna temeljem Zakona dostavljati financijska izvješća 
Agenciji, ali su to dužna napraviti na zahtjev Agencije. 
 

 
 
 

Predsjednik Uprave 
 

Ante Samodol 

 
Klasa: 011-02/07-05/114 
Ur.broj: 326-212-07-1 
 
Zagreb, 27. rujna 2007. 
 


