
З А К О Н
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О

ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ

Члан 1.

У Закону о финансијском лизингу ("Службени гласник РС", број 55/03),
поднаслов "Трговински карактер уговора" и члан 8. мењају се и гласе:

"Уговор о лизингу

Члан 8.

Уговор  о лизингу закључује  се  у  складу са  овим законом и  законом
којим се уређују облигациони односи." 

Члан 2.

У члану 10. став 2. мења се и гласи:

"Лице  из  става  1.  овог  члана  јесте  привредно  друштво,  основано  у
складу  са  законом  којим  се  уређује  правни  положај  привредних  друштава,  чији
новчани  део  основног  капитала  не  може  бити  мањи  од  100.000  евра  у  динарској
противвредности  по  средњем  курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  уплате  и  које  је
добило дозволу Народне банке Србије за обављање послова финансијског лизинга у
складу са овим законом."

После става 2. додају се ст. 3. и 4. који гласе:

"Давалац  лизинга  може  да  обавља  само  делатност  финансијског
лизинга.

Давалац  лизинга  дужан  је  да  у  свом  пословању  обезбеди  да  његов
основни капитал  увек буде у износу који није мањи од износа из става 2. овог члана."

Члан 3.

После Главе II додају се Глава IIА и чл. 13а, 13б, 13в, 13г, 13д, 13ђ, 13е,
13ж, 13з и 13и, који гласе:

"Глава IIА

ДОЗВОЛА  ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ФИНАНСИЈСКОГ
ЛИЗИНГА И НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ТИХ ПОСЛОВА

Члан 13а

Захтев за издавање дозволе за обављање послова финансијског лизинга
оснивачи привредног друштва подносе Народној банци Србије.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се следећа документација:

1) оснивачки акт друштва;
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2) доказ  да  је  на привремени рачун код банке  уплаћен новчани део
основног капитала из члана 10. став 2. овог закона;

3) доказ  о  кадровској  и  техничкој  оспособљености  за  обављање
послова финансијског лизинга;

4) програм рада привредног друштва за период од три године;

5) списак  лица  предложених за  чланове  органа  управљања,  односно
предложених лица с посебним овлашћењима и одговорностима, препоруке о стручним
и професионалним квалитетима тих лица, доказ да та лица нису осуђивана за кривична
дела  која  их чине неподобним за обављање ових функција,  као и доказ да  им није
изречена мера забране обављања делатности.

Народна  банка  Србије  ближе  прописује  услове  и  начин  доказивања
испуњености услова из става 2. овог члана.

Члан 13б

При  разматрању  захтева  и  документације  из  члана  13а  овог  закона,
Народна банка Србије оцењује и пословну репутацију оснивача привредног друштва и
предложених  чланова  органа  управљања,  односно  лица с  посебним овлашћењима  и
одговорностима и прописује критеријуме за оцену пословне репутације.

Члан 13в

По  захтеву  из  члана  13а  овог  закона  Народна  банка  Србије  доноси
решење у року од 30 дана од дана пријема захтева.

Решење из става 1. овог члана је коначно.

Ако  Народна  банка  Србије  одбије  захтев  из  члана  13а  овог  закона
дужна је да у решењу наведе разлоге за одбијање захтева.

Оснивачи привредног друштва дужни су да пријаву за регистрацију у
регистар  привредних  субјеката,  са  решењем  којим  се  издаје  дозвола  за  обављање
послова финансијског  лизинга,  поднесу Регистратору у року од седам дана од дана
пријема тог решења.

Члан 13г

Давалац лизинга је дужан да:

1) Народној  банци Србије доставља годишњи извештај  о пословању,
са финансијским извештајем и мишљењем овлашћеног ревизора;

2) Народну банку Србије  обавести о статусним и другим променама
које се региструју у регистар привредних субјеката;

3) доставља и друге податке на захтев Народне банке Србије.

Народна банка Србије прописује начин и рокове достављања података
из става 1. тачка 3) овог члана. 
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Члан 13д

Давалац лизинга је дужан да Народној банци Србије поднесе захтев за
давање сагласности на одлуку о именовању чланова органа управљања, односно лица
са посебним овлашћењима и одговорностима.

Народна банка Србије прописује документацију коју је давалац лизинга
дужан да достави уз захтев из става 1. овог члана.

О  захтеву  из  става  1.  овог  члана  Народна  банка  Србије  одлучује
решењем у року 30 дана од дана пријема захтева.

Решење из става 3. овог члана је коначно.

Члан 13ђ

Народна банка Србије може да пропише обавезу даваоцима лизинга да
на посебно отвореном рачуну код банке држе средства резерве.

Ако  Народна  банка  пропише  обавезу  из  става  1.  овог  члана,  истим
актом  прописаће  и висину средстава  резерви,  стопу издвајања  тих средстава,  као  и
начин и услове њиховог коришћења.

Средства резерве из става 1. овог члана не могу бити предмет принудне
наплате.

Члан 13е

Народна  банка  Србије  прописује  минималне  услове  на  основу  којих
давалац лизинга закључује уговоре о лизингу у складу са овим законом, као и начин
исказивања  лизинг  накнаде  и  других  трошкова  који  настају  закључењем  уговора  о
лизингу.

Члан 13ж

Надзор над обављањем послова даваоца лизинга врши Народна банка
Србије на основу налога гувернера Народне банке Србије или лица које он овласти.

Надзор из става 1. овог члана обухвата:

1) посредну контролу извештаја и друге документације, као и других
података  које  давалац  лизинга  доставља  Народној  банци  Србије,  односно  којима
Народна банка Србије располаже;

2) непосредан увид у пословне књиге и другу документацију даваоца
лизинга.

У  поступку  вршења  надзора  из  става  2.  овог  члана  саставља  се
записник.

Ако су у поступку надзора утврђене незаконитости и неправилности,
према даваоцу лизинга предузимају се мере које се односе на:

1) упућивање писмене опомене;

2) упућивање  налогодавног  писма,  уз  могућност  изрицања  новчане
казне;
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3) издавање  налога  за  отклањање  утврђених  неправилности,  уз
могућност изрицања новчане казне даваоцу лизинга, као и члановима његових органа
управљања, односно лицима с посебним овлашћењима и одговорностима;

4) одузимање дозволе за обављање послова финансијског лизинга.

Народна банка Србије ближе прописује услове и начин вршења надзора
над обављањем послова даваоца лизинга.

Члан 13з

Народна  банка  Србије  доноси  решење  о  одузимању  дозволе  за
обављање послова финансијског лизинга, ако:

1) је  дозвола  издата  на  основу  неистинитих  и  нетачних   података
оснивача привредног друштва;

2) давалац лизинга престане да испуњава услове потребне за издавање
те дозволе;

3) давалац лизинга не доставља прописане извештаје, документацију и
друге податке о свом пословању на прописани начин и у прописаним роковима ; 

4) давалац  лизинга  не  омогући  вршење  надзора  над  његовим
пословањем;

5) се  утврди  да  је  новчани  део  основног  капитала  даваоца  лизинга
мањи од оног који је прописан овим законом;

6) у остављеном року давалац лизинга није спровео мере које  му је
наложила Народна банка Србије,  односно ако није отклонио разлоге за увођење тих
мера.

Решење из става 1. овог члана је коначно и Народна банка Србије га
доставља даваоцу лизинга и регистру привредних субјеката.

Од  дана  регистрације  решења  из  става  1.  овог  члана  у  регистар
привредних  субјеката,  привредно  друштво  коме  је  одузета  дозвола  за  обављање
послова финансијског лизинга не може закључивати нове уговоре о лизингу, а права и
обавезе из уговора о лизингу закључених до дана тог уписа остају непромењени.

На  даваоца  лизинга  коме  је  одузета  дозвола  за  обављање  послова
финансијског лизинга примењују се одредбе закона којим се уређује правни положај
привредних друштава које се односе на ликвидацију привредних друштава.

Члан 13и

Над даваоцем лизинга коме је у складу са овим законом одузета дозвола
за обављање послова финансијског лизинга у случају покретања стечајног поступка,
примењује се закон којим се уређује стечајни поступак."

Члан 4.

Члан 44. мења се и гласи:

"Регистар  води  Агенција  за  привредне  регистре  (у  даљем  тексту:
Агенција), преко Регистратора.
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Регистратора  именује  и  разрешава  Управни  одбор  Агенције,  уз
претходну сагласност Владе Републике Србије.

Регистратор  се  именује на период од четири године,  с тим што исто
лице може бити поново именованo.

Регистратор  може  бити  разрешен  пре  истека  периода  на  који  је
именован, и то:

1) на захтев Регистратора;

2) ако Регистратор не обавља своју функцију у складу са законом;

3) из других разлога утврђених законом."

Члан 5.

После члана 44. додаје се члан 44а који гласи:

"Члан 44а

Регистратор има овлашћења и обавезе да:

1) се стара о законитом, систематичном и ажурном вођењу Регистра;

2) ближе одређује начин вођења Регистра;

3) доноси одлуке по захтеву за упис;

4) прописује форму и садржину образаца за упис;

5) предузима  друге  радње  неопходне  за  несметано  и  правилно
функционисање Регистра у складу са законом.

Регистратор је независан у раду на појединачним предметима, у оквиру
овлашћења утврђених овим законом, односно другим прописом."

Члан 6.

Поднаслов изнад члана 47. и члан 47. мењају се и гласе:

"Накнада

Члан 47.

Агенцији из члана 44. овог закона плаћа се накнада за упис и брисање
података из Регистра, као и друге услуге која пружа у складу са законом.

Висину  накнаде  из  става  1.  овог  члана  одређује  Управни  одбор
Агенције уз сагласност Владе Републике Србије."

Члан 7.

Члан 49. мења се и гласи:

"Давалац лизинга је  дужан да захтев за упис уговора о финансијском
лизингу поднесе у року од седам дана од дана испоруке предмета лизинга, а захтев за
упис измене  и  допуне  података  о уговору о  финансијском  лизингу,  као  и  брисање
података из Регистра, у року од седам дана од момента наступања чињеница које су ту
измену и допуну, односно брисање података условиле.
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Захтев из става 1. овог члана може да поднесе и прималац лизинга, ако
је то одређено уговором о финансијском лизингу.

За штету коју треће савесно лице претрпи услед неиспуњења обавезе
уписа из става 1. овог члана, одговара давалац лизинга, а са њим солидарно и прималац
лизинга ако је уговором о финансијском лизингу одређено да и он може да поднесе
захтев за упис у Регистар.

Захтев за упис забележбе спора ради заштите права и интереса у вези са
предметом финансијског лизинга или уговором о финансијском лизингу може поднети
свако заинтересовано лице."

Члан 8.

Поднаслов изнад члана 50. и члан 50. мењају се и гласе:

"Подаци садржани у Регистру

Члан 50.

Регистар садржи:

1) податке  о  даваоцу  лизинга  и  о  примаоцу  лизинга,  а  податке  о
испоручиоцу предмета лизинга само ако то тражи подносилац захтева;

2) податке којима се ближе одређује предмет лизинга; 

3) податке о уговору о финансијском лизингу (број додељен од стране
даваоца лизинга, дан закључења и рок на који је уговор закључен);

4) податке о постојању спора у вези са предметом лизинга и уговором
о финансијском лизингу;

5) податке о престанку уговора о финансијском лизингу;

6) друге податке у складу са законом.

Ако  је  субјект  у  послу  финансијског  лизинга  домаће  физичко  лице,
подаци из става 1. тачка 1. овог члана односе се на име, презиме, матични број и место
у коме  то  лице  има  пребивалиште,  а  ако  је  субјект  у  послу  финансијског  лизинга
страно физичко лице подаци из става 1. тачка 1. овог члана односе се на име, презиме,
број пасоша и земљу издавања.

Ако  је  субјект  у  послу  финансијског  лизинга  домаће  правно  лице,
подаци из става 1. тачка 1. овог члана односе се на пословно име и матични број, а ако
је субјект у послу финансијског лизинга страно правно лице подаци из става 1. тачка 1.
овог члана односе се на пословно име, ознаку под којом се води у страном регистру
привредних  субјеката,  назив тог  регистра  и  назив државе  у којој  се  налази  његово
седиште. 

У Регистар се уписују и све промене података из става 1. овог члана.

У  Регистру  остаје  траг  о  подацима  из  става  1.  овога  члана  који  су
брисани из Регистра."

Члан 9.

Поднаслов изнад члана 51. брише се.
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Члан 51. мења се и гласи:

"Документација  на основу које је извршен упис у Регистар је саставни
део Регистра до њеног превођења у електронску форму.

После превођења документације  из става 1. овог члана у електронску
форму и уношења у Регистар, та документација се чува у складу са прописима којима
се уређује архивска грађа."

Члан 10.

После члана 51. додају се поднаслов и чл. 51а, 51б, 51в, 51г, 51д и 51ђ,
који гласе:

"Поступак уписа у Регистар

Члан 51а

Поступак уписа у Регистар покреће се подношењем захтева за упис (у
даљем тексту: захтев).

Захтев се подноси на прописаном обрасцу који садржи податке из члана
50. Закона.

Уз захтев се подноси:

1) документација  на  основу  које  се  тражи  упис  у Регистар  (уговор,
анекс уговора, одлука суда и сл.);

2) доказ о уплати накнаде за упис у Регистар.

Захтев  за  упис  се  подноси  на  језику  и  писму  који  су  у  службеној
употреби у Републици Србији.

Ако  је  уз  захтев  приложена  документација  на  страном  језику,
подносилац је дужан да достави и њен оверен превод.

Члан 51б

Регистратор проверава:

1) да ли је потписник захтева овлашћен за његово подношење;

2) да ли захтев садржи све тражене податке;

3) да ли је  уз захтев поднета сва потребна документација, у складу са
законом;

4) да  ли  су  подаци  садржани  у  захтеву  истоветни  са  подацима  у
документацији поднетој уз захтев;

5) да ли је уз захтев поднет доказ о уплати накнаде за упис у Регистар.

Регистратор не испитује тачност података и веродостојност докумената
достављених уз захтев. 

Члан 51в

Регистратор о захтеву одлучује решењем или закључком.
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Решењем  се  одобрава  упис  у  Регистар  или  брисање  података  из
Регистра ако се то захтевом тражи.

Закључком  се  одбацује  захтев,  ако  није  поднет  у  складу  са  овим
законом.

Регистратор је дужан да уз закључак о одбацивању захтева подносиоцу
врати оригиналну документацију која је поднета у писаној форми.

Члан 51 г

Против решења и закључка из члана 51 в овог закона може се изјавити
жалба  у року од  15  дана  од  дана  достављања  решења,  ако  законом није  другачије
одређено.

Жалба  се  подноси  министру  надлежном  за  послове  привреде,  преко
Агенције.

Члан 51д

На питања која  се односе на поступак уписа у Регистар,  а која  овим
законом нису посебно уређена, сходно се примењују одредбе закона којима се уређује
општи управни поступак.

Члан 51ђ

Подаци  који  су  уписани  у  Регистар  објављују  се  истовремено  на
интернет страни Агенције."

Члан 11.

После Главе VII додаје се Глава VIIА и чл. 51е и 51ж, који гласе:

"Глава VIIА

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 51е

Новачном  казном  од  300.000  до  3.000.000  динара  казниће  се  за
привредни преступ привредно друштво ако се бави пословима финансијског лизинга а
не испуњава услове из члана 10. став 2. овог закона.

За привредни преступ из става 1.  овог члана казниће се  и одговорно
лице у привредном друштву новчаном казном од 20.000 до 200.000 динара.

Члан 51ж

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај
привредно друштво које је давалац лизинга:

1) ако уговор о лизингу закључи с роком краћим од две године (члан
3);

2) ако  не  достави  податке  на  начин  и  у  роковима  које  пропише
Народна банка Србије (члан 13г став 2);
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3) ако  средства  резерве  не  држи  на  посебно  отвореном  рачуну  код
банке када му то пропише Народна банка Србије (члан 13ђ став 1);

4) ако не поступа у складу с чланом 49. став 1. овог закона.

За  прекршај  из  става  1.  овог  члана  казниће  се  и  одговорно  лице  у
привредном друштву које  је  давалац лизинга  новчаном казном од  10.000 до  50.000
динара."

Члан 12.

Привредна друштва која су даваоци лизинга и која су основана до дана
ступања на снагу овог закона дужна су да своје пословање ускладе са одредбама овог
закона у року од шест месеци од дана његовог ступања на снагу.

Ако привредна друштва која су даваоци лизинга и која су основана до
дана  ступања  на  снагу  овог  закона  не  ускладе  своје  пословање  са  одредбама  овог
закона  у року из става  1.  овог  члана,  престају  да  раде после  спроведеног  поступка
ликвидације  о  трошку  субјекта  ликвидације,  који  по  службеној  дужности  покреће
Агенција за привредне регистре и бришу се из регистра привредних субјеката.

Члан 13.

Уговори о  лизингу  закључени до  дана  ступања на снагу овог  закона
остају на снази док трају обавезе из тих уговора.

Члан 14.

Овај  закон  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у
"Службеном гласнику Републике Србије". 


