
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, na temelju odredbi 
članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor 
financijskih usluga (Narodne novine, broj: 140/05 i 12/12) te odredbe članka 30. stavka 4., a 
u svezi s stavkom 1. točkom 3. istog članka Zakona o leasingu (Narodne novine, broj 141/13), 
u postupku ukidanja odobrenja za obavljanje poslova leasinga, pokrenutom na zahtjev društva 
VANTAGE LEASING d.o.o. u likvidaciji, Zagreb, Horvatova 82, OIB: 55525619967, koje 
zastupa odvjetnik Goran Jujnović Lučić iz Odvjetničkog društva Jujnović Lučić Marković j.t.d., 
Zagreb, Strojarska cesta 20, za ukidanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga, na sjednici 
Upravnog vijeća održanoj 5. rujna 2022., donosi 
 
 
 

R J E Š E NJ E 
 
 
 

Društvu VANTAGE LEASING d.o.o. u likvidaciji, Zagreb, Horvatova 82, OIB: 55525619967, 
ukida se odobrenje za obavljanje poslova leasinga izdano Rješenjem Hrvatske agencije za 
nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-451-01/07-02/84, URBROJ: 326-114-07-5 od 8. 
studenoga 2007. godine. 
 
 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 

 
 

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407 (dalje u tekstu: Hanfa) 
zaprimila je 3. kolovoza 2022. zahtjev, a 9. i 31. kolovoza dopune zahtjeva društva VANTAGE 
LEASING d.o.o. u likvidaciji, Zagreb, Horvatova 82, OIB: 55525619967 (dalje u tekstu: 
Društvo), koje zastupa odvjetnik Goran Jujnović Lučić iz Odvjetničkog društva Jujnović Lučić 
Marković j.t.d., Zagreb, Strojarska cesta 20, za donošenje rješenja o ukidanju odobrenja za 
obavljanje poslova leasinga, izdanog Društvu Rješenjem Hanfe KLASA: UP/I-451-01/07-
02/84, URBROJ: 326-114-07-5 od 8. studenoga 2007. godine. 

Odredbom članka 30. stavka 1. točke 3. Zakona o leasingu (Narodne novine, broj: 141/13; 
dalje u tekstu: Zakon) propisano je da odobrenje za obavljanje poslova leasinga prestaje važiti 
u slučaju kada leasing društvo donese odluku o prestanku poslovanja kao leasing društvo, 
dok je stavkom 4. istog članka Zakona propisano da će Hanfa donijeti rješenje o ukidanju 
odobrenja kada, uz druge uvjete potrebne za prestanak poslovanja kao leasing društva, utvrdi 
i da leasing društvo u portfelju nema važećih leasing ugovora. 

Dana 01. listopada 2021. Skupština Društva donijela je Odluku o nastanku razloga za 
prestanak društva, po prethodnim konzultacijama s Hanfom dok je u ovom postupku utvrđeno 
da Društvo u svojem portfelju nema važećih ugovora o leasingu te da su ispunjeni svi drugi 
uvjeti.  

Društvo likvidaciju namjerava okončati kao drugo trgovačko društvo nakon upisa promjene 
tvrtke i predmeta poslovanja u sudski registar nadležnog trgovačkog suda, temeljem 
ovopredmetnog rješenja Hanfe o ukidanju odobrenja za obavljanje poslova leasinga.  

Uz predmetni zahtjev Društvo je dostavilo Izvješće o tijeku i radnjama postupka likvidacije 
Društva od 01. kolovoza 2022., Izjavu likvidatora da Društvo na dan 01. kolovoza 2022. nema 
važećih ugovora o leasingu, Izvješće za Registar objekata leasinga za datum 15. listopada 
2021., Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti - izvještajno razdoblje 30. lipnja 2022., Izvještaj o 
financijskom položaju na zadnji dan izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2022., Izvještaj o strukturi 
portfelja - operativni leasing na dan 30. lipnja 2022., Izvještaj o strukturi portfelja financijski 
leasing na dan 30. lipnja 2022., Izvještaj o strukturi portfelja - zajmovi na dan 30. lipnja 2022. 
godine, Nacrt odluke o promjeni tvrtke, promjeni predmeta poslovanja, ukidanju nadzornog 



odbora u Društvu i prestanku funkcije članova nadzornog odbora te zamjeni društvenog 
ugovora uz nacrt izmijenjenog društvenog ugovora. 

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da nije dostavljena sva potrebna 
dokumentacija, stoga je Hanfa zaključkom od 8. kolovoza 2022., KLASA gornja, pozvala 
Društvo na dopunu zahtjeva i to na dostavu potvrde o uplati naknade za ukidanje odobrenja 
za obavljanje poslova leasinga u skladu sa odredbom članka 15. stavka 1. točke 18. Pravilnika 
o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, broj: 
26/19), čemu je Društvo udovoljilo 9. kolovoza 2022. godine. 

Nadalje, pošto je utvrđeno da je dostavljena sva potrebna dokumentacija kojom se dokazuje 
ispunjavanje uvjeta propisanih za donošenje rješenja o ukidanju odobrenja za obavljanje 
poslova leasinga u skladu s odredbama članka 30. Zakona, Hanfa je 30. kolovoza 2022. 
pozvala Društvo na dostavu izmijenjenog osnivačkog akta u obliku javnobilježničke isprave, 
čemu je Društvo udovoljilo podneskom od 31. kolovoza 2022. godine.  

Po ishođenju ovopredmetnog Rješenja, Društvo je dužno izvršiti sve potrebne radnje za upis 
promjene predmeta poslovanja u sudskom registru nadležnog trgovačkog suda te sukladno 
primjenjivom Pravilniku o izvršenom izvijestiti Hanfu.  

Pregledom dostavljene dokumentacije, Hanfa je utvrdila da izmjenom osnivačkog akta 
Društva ono prestaje biti organizirano u skladu sa odredbama Zakona, odnosno da prestaje 
ispunjavati uvjete na temelju kojih je dobilo odobrenje za obavljanje poslova leasinga te da će 
Društvo nastaviti poslovati pod tvrtkom VLex plus d.o.o. u likvidaciji.  

Slijedom svega navedenog, Hanfa je utvrdila da su ispunjeni svi uvjeti propisani odredbom 
članka 30. stavka 4., a u svezi s odredbom članka 30. stavka 1. točke 3. Zakona, stoga je 
odlučeno kao u izreci ovog rješenja. 
 
 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 
 
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem 
tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja. 
 
 

KLASA: UP/I 993-02/22-01/09 
URBROJ: 326-01-22-22-8 
 
Zagreb, 5. rujna 2022. 
 
 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
dr. sc. Ante Žigman 

 


