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ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЛИЗИНГУ 

 

Члан 1. 

 

У Закону о лизингу ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 85/08, 39/09 и 

65/13) у члану 2. тачка д) иза ријечи „права“ додаје се зарез и ријечи: „а може 

бити и будућа ствар''.  

 

Члан 2. 

 

У члану 5. иза става (4) додају се нови ст. (5), (6), (7) и (8) који гласе: 
 

''(5) С обзиром на положај и број субјеката у послу лизинга, лизинг може 
бити директни лизинг, индиректни лизинг и повратни лизинг (sale and lease 
back). 

(6) Директни лизинг је двострани правни посао у којем учествују само два 

субјекта, давалац лизинга који је уједно и добављач предмета лизинга и 

корисник лизинга. 

(7) Индиректни лизинг је вишестрани правни посао у којем учествују три 

субјекта, добављач предмета лизинга, давалац лизинга и корисник лизинга. 

(8) Повратни лизинг (сале анд леасе бацк) је правни посао у којем учествују 

само корисник лизинга и давалац лизинга, при чему корисник лизинга 

претходно у својству добављача предмета лизинга продаје предмет лизинга 

даваоцу лизинга којег потом давалац лизинга предаје на кориштење кориснику 

лизинга, уз обавезу корисника лизинга на плаћање накнаде.''. 

 

Члан 3. 

 

У  члану 5а. став (1) се брише. 

Досадашњи став (2) постаје став (1). 

 

Члан 4. 

 

У члану 15. став (1) тач. б) и ц) ријечи: „шест мјесеци“ замјењују се 

ријечима: „годину дана“. 

 

Члан 5. 

 

Иза члана 15. додаје се нови члан 15а. који гласи: 

 

„Члан 15а 

Престанак пословања лизинг друштва 

 



(1) Лизинг друштво може донијети одлуку о престанку пословања као лизинг 

друштво и пререгистровати се као друго привредно друштво под условом да у 

портфолију нема важећих уговора о лизингу или под условом да на друго 

лизинг друштво пренесе своје лизинг пословање. 

(2) Лизинг друштво из става (1) овог члана дужно је, прије уписа одлуке о 

промјени предмета пословања у судски регистар, добити рјешење Агенције о 

укидању дозволе за обављање послова лизинга. 

(3) Агенција ће донијети рјешење о укидању дозволе када, уз друге услове 

потребне за престанак пословања лизинг друштва, утврди да су испуњени 

услови из става (1) овог члана. 

(4) Ако лизинг друштво донесе одлуку о престанку пословања као лизинг 

друштво, а у портфолију има важећих уговора о лизингу и у року од шест 

мјесеци није на друго лизинг друштво пренијело своје лизинг пословање, 

Агенција ће поступити на начин из члана 85. став (3) овог Закона. Лизинг 

друштво остаје под надзором Агенције све до окончања процеса пријеноса 

портфолија на друго лизинг друштво или до покретања поступка ликвидације од 

стране надлежног суда. 

(5) У случају пријеноса лизинг пословања из става (1) овог члана лизинг 

друштва која учествују у том поступку дужна су о тој намјери у писаној форми 

обавијестити Агенцију, обавити претходне консултације с Агенцијом, те добити 

сагласност Агенције за тај пријенос.“. 

 

Члан 6. 

 

У члану 29. иза става (5) додају се нови ст. (6) и (7) који гласе: 

 

„(6) У складу са оснивачким актом или статутом друштво може дати прокуру 

једном или више физичких лица за заступање лизинг друштва, односно 

склапање уговора и подузимање правних радњи у име и за рачун лизинг 

друштва које произлазе из дјелатности лизинг друштва, али само заједно са 

барем једним чланом управе лизинг друштва. 

(7) Услови које треба испуњавати лице којем се даје прокура, овлаштено 

тијело за додјелу прокуре, врста и начин давања прокуре, обим, овлаштења из 

прокуре, укључујући и ограничења у подузимању радњи од стране прокуриста, 

утврђују се оснивачким актом лизинг друштва.“. 

 

Члан 7. 

 

У члану 30. став (1) тачка ц) иза ријечи „Федерацији“ додају се ријечи: „нити 

је прокуриста у неком другом правном лицу,''. 

 

Иза тачке д) додају се нове тач. е), ф), г) и х) које гласе: 

 



„е) за које је на основу досадашњег понашања могуће оправдано 

закључити да ће одговорно и савјесно обављати послове члана управе 

лизинг друштва; 

ф) није било разријешено дужности члана управе лизинг друштва по 

налогу Агенције из члана 83. став 2. овог Закона;  

г) има добар углед и над чијом имовином не постоји уписан терет од 
стране надлежног органа; 
х) није правоснажно осуђено за прекршај или кривично дјело које 

представља грубо и трајно кршење прописа из дјелатности Агенције или 

другог надлежног тијела на финансијском тржишту и“. 

 

 Досадашња тачка е) постаје тачка и). 

 

Члан 8. 

 

Иза члана 30. додају се нови чл. 30а., 30б., 30ц. и 30д. који гласе: 

 

''Члан 30а. 

Сагласност за обављање функције члана управе лизинг друштва 

 

 (1) Чланом управе лизинг друштва може бити именовано само лице које од 

Агенције добије сагласност за обављање функције члана управе лизинг 

друштва. 

 (2) Захтјев за издавање сагласности из става 1. овог члана подноси 
кандидат за члана управе лизинг друштва уз обавезно приложену одлуку у 
писаној форми или сагласност органа у лизинг друштву надлежног за 
именовање чланова управе за мандат који не може бити дужи од четири 
године. 
 (3) У поступку одлучивања о претходној сагласности, Агенција издаје 
претходну сагласност из става (1) овог члана на рок предложеног трајања 
мандата. 
 (4) Захтјеву из става (2) овог члана морају се приложити докази о 
испуњавању услова из члана 30. овог Закона. 
 (5) У поступку одлучивања о претходној сагласности из става (1) овог  
члана, Агенција може затражити да кандидат за члана управе лизинг друштва 
представи програм вођења послова лизинг друштва за раздобље мандата на 
које се именује члан управе. 
 (6) Лице које је добило сагласност Агенције за обављање функције члана 
управе лизинг друштва прије именовања на функцију члана управе другог 
лизинг друштва мора поновно добити сагласност Агенције.  
 (7) Када надлежни орган лизинг друштва жели поновно именовати лице које 
је већ добило сагласност за обављање функције члана управе лизинг друштва, 
кандидат за члана управе лизинг друштва уз приложену одлуку у писаној форми 
или сагласност органа у лизинг друштву надлежног за именовање чланова 
управе дужан је Агенцији поднијети захтјев за издавање сагласности из става 2. 
овог члана за нови мандат најмање три мјесеца прије истека мандата члана 
управе. 



 (8) Лице које је већ добило сагласност за обављање функције члана управе 
лизинг друштва и које надлежни орган лизинг друштва жели поново именовати 
дужно је поново проћи поступак прописан овим Законом. 

 

Члан 30б. 

Одбијање захтјева за издавање сагласности за обављање функције члана  

управе лизинг друштва 

 

 Агенција ће рјешењем одбити захтјев за издавање сагласности за 

обављање функције члана управе лизинг друштва ако: 

a) предложено лице не испуњава услове прописане одредбама члана 30. 

овог Закона, 

b) Агенција располаже објективним и доказивим разлозима због којих се 

може претпоставити да би дјелатности и послови којима се лице бави 

или се бавило, представљали пријетњу управљању лизинг друштвом у 

складу с правилима о управљању ризицима, организационим и другим 

захтјевима из овог Закона, као и друге законске и подзаконске 

регулативе,  

c) су у захтјеву за издавање сагласности наведени подаци нетачни, 

неистинити или подаци који доводе у заблуду. 

 

Члан 30ц. 

Одузимање сагласности за обављање функције члана управе лизинг 

друштва 

 

 (1) Агенција ће рјешењем одузети сагласност за обављање функције члана 

управе лизинг друштва ако: 

a) лице у року од шест мјесеци од дана издавања сагласности за обављање 

функције члана управе не буде именовано и не ступи на дужност члана 

управе лизинг друштва на које се сагласност односи, а поступак 

издавања сагласности је био спојен с поступком издавања одобрења за 

обављање послова лизинга, 

b) лице у року од три мјесеца од издавања сагласности за обављање 

функције члана управе не буде именовано и не ступи на дужност члана 

управе лизинг друштва,  

c) лицу престаје функција члана управе лизинг друштва на коју се 

сагласност односи, 

d) лицу престане радни однос с лизинг друштвом на које се сагласност 

односи, с даном престанка радног односа, односно истеком мандата 

члана управе на који се сагласност односи, 

e) члан управе не испуњава услове под којим му је сагласност издата, 

f) је сагласност издата услијед прешућивања битних чињеница или на 

темељу неистинитих, нетачних података и података који доводе у 

заблуду, односно на неки други непрописан начин, 



g) је члан управе лизинг друштва озбиљно и системски кршио овај Закон, 

прописе донесене на основу овог Закона и друге законске прописе, а 

нарочито ако је због тога угрожена ликвидност или одржавање капитала 

лизинг друштва, 

h) члан управе није осигурао провођење или није провео надзорне мјере 

које је наложила Агенција, 

i) члан управе није осигурао адекватну организациону структуру или систем 

управљања ризицима лизинг друштва, 

j) су престали постојати услови из одредби прописа о привредним 

друштвима за члана управе, 

k) се утврди да је члан управе у сукобу интереса због којег не може 

испуњавати обавезе и дужности са пажњом  уредног и савјесног 

привредника, 

l) члан управе редовно не испуњава обавезу утврђивања и оцјењивања 

ефикасности политика, мјера и интерних процедура везаних за 

усклађеност лизинг друштва с овим Законом или обавезу подузимања 

одговарајућих мјера у циљу исправљања недостатака, односно 

неправилности у пословању лизинг друштва. 

 (2) Изузетно, у случајевима из става (1), тач. х), и), к) и л) овог члана, 

Агенција може умјесто одузимања рјешења донијети рјешење којим ће 

привремено забранити обављање функције члана управе лизинг друштва. 

 

Члан 30д. 

Правне посљедице одузимања сагласности за обављање функције члана 

управе лизинг друштва 

 

 (1) Ако Агенција одузме сагласност за обављање функције члана управе, 

лизинг друштво обавезно је без одгоде донијети одлуку о опозиву именовања 

тог члана управе. 

 (2) Ако је члану управе одузета сагласност за обављање функције члана 

управе или у другим случајевима пријевременог престанка мандата члана 

управе, надлежни орган према оснивачком акту лизинг друштва дужан је у року 

од 90 дана од дана престанка функције члана, односно чланова управе 

прибавити сагласност Агенције и именовати новог члана, односно нове чланове 

управе, ако лизинг друштво не би имало минималан број чланова управе у 

складу с оснивачким актом и/или овим Законом. 

 (3) Агенција обједињује оба поступка ако је против члана управе започео 

поступак за одузимање сагласности за члана управе у случају из члана 30ц. 

став (1) тачка г) овог Закона, а због којег је против лизинг друштва започет 

поступак за одузимање одобрења за обављање послова лизинга. 

 (4) У случају када управа лизинг друштва није у пуном саставу или кад 

чланови управе лизинг друштва не могу обављати своју функцију из неких 

других разлога који нису наведени у ставу (2) овог члана, надлежни орган према 

оснивачком акту лизинг друштва може, без претходне сагласности Агенције, 



једнократно именовати чланове надзорног одбора за замјенике чланова управе 

и то највише на рок од три мјесеца, ако је то нужно због осигурања пословања 

лизинг друштва и отклањања штетних посљедица за лизинг друштво и о томе у 

року од 3 дана од дана именовања у писаној форми  обавијестити Агенцију.''. 

 

Члан 9. 

У члану 48. иза става (8) додаје се нови став (9) који гласи: 

 

''(9) Ако је према пропису којим се уређују прекршаји, за прекршај који је у 

непосредној вези са кориштењем предмета лизинга одговоран власник 

предмета лизинга, а предмет лизинга у вријеме почињења прекршаја није био у 

посједу даваоца лизинга у сврху утврђивања постојања прекршаја и прекршајне 

одговорности, сматрат ће се да је корисник лизинга власник предмета 

лизинга.''. 

 

Члан 10. 

 

У члану 52. иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи: 

 

 ''(2) Уговором о лизингу не сматра се: 

a) уговор о закупу закључен у смислу Закона о облигационим односима;   

b) уговор којим се дефинира давање у закуп покретне или непокретне 

ствари, а који није закључен у складу са одредбама овог закона.''. 

 

Члан 11. 

 

 У члану 55. став (1) ријечи: “на поврат предмета лизинга“ замјењују се 

ријечима: “одузети предмет лизинга.'' 

 

Члан 12. 

 

 У члану 58. став (3) на крају текста иза ријечи „возилима“ додају се ријечи: 

„и у складу са ставом (2) овог члана.'' 

 

Члан 13. 

 У члану 59. став (2) број “30“ замјењује се бројем “60“.  

 

Члан 14. 

 У члану 60. иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи: 

 

„(2) Управљање ризицима је свеобухватан процес, односно скуп поступака, 

метода и техника за идентификацију, мјерење и процјену те управљање и 

овладавање ризицима којима је лизинг друштво изложено или би могло бити 



изложено у свом пословању, укључујући и извјештавање о истим. Лизинг 

друштво дужно је успоставити свеобухватан и ефикасан систем управљања 

ризицима у складу с врстом, обимом и сложености свог пословања, који мора 

укључивати најмање: 

a) стратегије, политике, поступке и мјере управљања ризицима, 

b) технике мјерења ризика, 

c) подјелу одговорности у вези са управљањем ризицима.''. 

 

Члан 15. 

 

Иза члана 60. додају се нови чл. 60а. и 60б. који гласе: 

 

„Члан 60а. 

Опћи организациони захтјеви 

 

(1) Узимајући у обзир врсту и сложеност пословања, лизинг друштво дужно 

је успоставити, проводити те редовно ажурирати, процјењивати и надзирати 

ефикасне и примјерене: 

a) поступке одлучивања и организациону структуру која јасно и на 

документован начин утврђује линије одговорности и додјељује функције и 

одговорности; 

b) механизме интерних контрола, намијењене осигурању усклађености са 

овим Законом и прописима донесеним на основу овог Закона и других 

прописа, те интерним одлукама, процедурама и поступцима на свим 

нивоима лизинг друштва; 

c) евиденције свих интерних аката, као и њихових измјена; 

d) административне и рачуноводствене процедуре и поступке те систем 

израде пословних књига и финансијских извјештаја, као и процедуре и 

поступке вођења и чувања пословне документације које ће осигурати 

истинит и фер приказ финансијског стања друштва у складу са свим 

важећим рачуноводственим прописима; 

e) мјере и поступке за исправан рад, надзор и заштиту информационог 

система друштва и 

f) мјере и поступке за очување цјеловитости, доступности и повјерљивости 

информација. 

(2) Лизинг друштво дужно је у оквиру механизма интерне контроле, 

узимајући у обзир врсту, обим и сложеност свог пословања, те врсту и обим 

услуга које пружа и обавља, успоставити властиту функцију управљања 

ризицима и функцију интерне ревизије, која независно и објективно процјењује 

систем интерних контрола, даје независно и објективно стручно мишљење и 

савјете за унапређење пословања с циљем побољшања пословања лизинг 

друштва, уводећи систематичан, дисциплинован приступ процјењивању и 

побољшању дјелотворности управљања ризицима, контроле и корпоративног 

управљања. 



 

Члан 60б. 

Издвајање пословних процеса лизинг друштва (екстернализација) 

 

 (1) Лизинг друштво може издвојити (екстернализовати) одређене пословне 

процесе којима се подржава обављање основне дјелатности лизинг друштва на 

начин да их, на основу уговора у писаној форми, пренесе на друго лице. 

Издвајање пословних процеса је уговорно повјеравање обављања радњи, 

услуга или активности другом лицу које би иначе обављало лизинг друштво. 

Пружалац услуга може бити било које физичко или правно лице које је према 

прописима државе у којој обавља дјелатност овлаштено обављати послове који 

су предмет издвајања.   

 (2) Лизинг друштво не смије екстернализовати дјелатност пружања лизинг 

услуга за које је добило дозволу за рад од стране Агенције. 

 (3) Уговором о издвајању пословних процеса мора бити уговорено да је 

лице на које се преносе пословни процеси лизинг друштва дужно омогућити 

провођење надзора од стране Агенције над пренесеним пословним процесима. 

Лизинг друштво дужно је успоставити одговарајући систем управљања 

ризицима који су повезани с издвојеним пословним процесима.  

 (4) Одговорност лизинг друштва према трећим лицима ни у којем случају се 

не смије пренијети на пружаоце услуга.  

 (5) Лизинг друштво не смије екстернализовати права и обавезе органа 

управљања, као ни контролне функције лизинг друштва (кредитна функција и 

функција ризика, интерна ревизија и сл.). 

 (6) Изузетно од става (5) овог члана, лизинг друштво смије 

екстернализовати сегменте функције интерне ревизије које се односе на 

ревизију информационих технологија и друге специфичне врсте интерне 

ревизије.  

 (7) Лизинг друштво дужно је осигурати да издвајање пословних процеса на 

друго лице не нарушава: 

a) обављање редовног пословања лизинг друштва; 

b) дјелотворно управљање ризицима лизинг друштва; 

c) систем интерних контрола лизинг друштва; 

d) могућност обављања надзора од стране Агенције. 

 (8) Агенција је овлаштена забранити издвајање одређених пословних 

процеса или захтијевати испуњавање додатних услова ако процијени да би 

такво издвајање пословних процеса могло онемогућити или отежати 

дјелотворно и континуирано испуњавање услова из става 3. овог члана.  

 (9) Агенција ће посебним актом прописати услове и критерије за издвајање 

пословних процеса (екстернализацију).“.  

 

Члан 16.  

 

У члану 70. додају се нове тач. а) и б) које гласе: 



„а) препоруку управи лизинг друштва;  

 б) опомену;“.  

 

Тачка д) се брише.   

 

Досадашње тач. а), б) и ц) постају тач. ц), д) и е). 

 

Члан 17. 

 

Иза члана 78. – у поглављу III. МЈЕРЕ У ОТКЛАЊАЊУ НЕЗАКОНИТОСТИ И 

НЕПРАВИЛНОСТИ, додају се нови чл. 78а. и 78б. који гласе:  

 
„Члан 78а.  

Препоруке управи лизинг друштва 

 (1) Када Агенција у оквиру надзора те провјере и процјене финансијске 
стабилности и положаја лизинг-друштва, као и провјере и процјене ризика 
којима је лизинг друштво изложено или би могло бити изложено у свом 
пословању утврди слабости, мањкавости, недостатке и неправилности које 
немају значај кршења овог Закона или прописа донесених на основу њега, те 
других закона и прописа донесених на основу истих или ако Агенција сматра 
потребним да лизинг друштво подузме радње и активности ради побољшања 
пословања, финансијске стабилности и положаја те смањења ризика којима је 
изложено или може бити изложено у свом пословању, Агенција ће изрећи 
препоруке управи лизинг друштва. 
 (2) Препоруке садрже утврђене и процијењене значајне ризике и проблеме 
којима је лизинг друштво изложено или би могло бити изложено, односно 
утврђене слабости, мањкавости, недостатке и неправилности које немају значај 
кршења прописа овог Закона те смјернице управи друштва за управљање у 
циљу отклањања истих, као и у циљу побољшања пословања, финансијске 
стабилности и положаја те смањења ризика којима је лизинг друштво изложено 
или може бити изложено у свом пословању. 
 (3) Управа лизинг друштва дужна је Агенцији доставити план, рокове и 
динамику поступања по препорукама Агенције.  
 (4) Како би утврдила побољшање пословања, финансијске стабилности и 
положаја те смањења ризика којима је лизинг друштво изложено или може бити 
изложено у свом пословању, Агенција може провести поновни надзор над 
лизинг друштвом. 



Члан 78б.  

Опомена 

 

 (1) Кад Агенција током надзора утврди незаконитости и неправилности, а 
природа и обим утврђених незаконитости и неправилности немају значајан 
утјецај и посљедице на пословање лизинг друштва Агенција може изрећи 
опомену лизинг друштву. 

 (2) Опомена Агенције може садржавати и налог да лизинг друштво исправи 
утврђене незаконитости и неправилности, те рокове у којима је лизинг друштво 
дужно то учинити и динамику обавјештавања Агенције о подузетим радњама и 
активностима.  

 (3) Ако лизинг друштво не поступи по налогу и у року Агенције из става (2) 
овог члана, Агенција ће издати рјешење за отклањање утврђених 
незаконитости и неправилности. 

 (4) Агенција је овлаштена провести поновни надзор над лизинг друштвом у 
мјери и обиму које су потребне да се утврди је ли лизинг друштво поступило по 
налогу Агенције из става (2) овог члана, те јесу ли утврђене незаконитости и 
неправилности отклоњене на одговарајући начин и у одговарајућем обиму.“. 

 

Члан 18. 

 

 Иза члана 83. додају се ново ПОГЛАВЉЕ IV. и чл. 83а. и 83б. и ново 

ПОГЛАВЉЕ V. и чл. 83ц., 83д. и 83е. који гласе: 

 

 ''ПОГЛАВЉЕ IV. НАДЗОР НАД ДРУГИМ ЛИЦИМА 

 

Члан 83а. 

Обављање лизинга без дозволе 

 

 Агенција је овлаштена проводити и надзор над другим лицима за која 

располаже подацима:  

a) да осим других дјелатности или као једину дјелатност обављају послове 

лизинга, без дозволе за обављање послова лизинга издате од стране 

Агенције; 

b) да су корисници лизинга који су закључили уговор са правним лицем 

регистрованим ван територије БиХ. 

       



Члан 83б. 

Мјере надзора 

 

 (1) Агенција у поступку надзора из члана 83а. овог Закона обавља преглед 

пословних књига и друге документације надзираних лица. 

 (2) Ако Агенција у поступку надзора утврди да лице поступа на начин из 

члана 83а. овог Закона, том ће лицу наложити Рјешењем да отклони 

незаконитости и неправилности. У рјешењу се налажу мјере које могу 

обухватити и обустављање закључивања нових уговора о лизингу и/или 

пријенос лизинг пословања на лизинг друштво које посједује дозволу за 

обављање послова лизинга издату од стране Агенције. 

 

Поглавље V. ПОВЈЕРЉИВИ ПОДАЦИ 

 

Члан 83ц.  

Опћа одредба 

 

 Лизинг друштво дужно је као повјерљиве чувати све податке, информације, 

чињенице и околности за које је сазнало у пословању с корисником лизинга, 

односно добављачем лизинга. 

 

Члан 83д.  

Обавеза чувања повјерљивих података 

 

 (1) Власници, чланови органа управљања, те радници лизинг друштва, 

односно друга лица којима су везано за њихов рад у лизинг друштву или уз 

пружање услуга за лизинг друштво на било који начин доступни подаци из 

члана 83ц. овог Закона не смију те податке саопћавати трећим лицима, 

искористити их против интереса лизинг друштва и његових клијената или 

омогућити да их користе трећа лица. 

 (2) Обавеза чувања повјерљивих података не вриједи у сљедећим 

случајевима: 

a) ако корисник лизинга, односно добављач лизинга у писаној форми 

пристане да се поједини повјерљиви подаци саопће;  

b) ако надлежни суд или друго надлежно тијело у писаној форми захтијева, 

односно наложи достављање тих података ради утврђивања чињеница у 

кривичном или прекршајном поступку или за потребе утврђивања 

чињеница нужних за покретање таквих поступака; 

c) у случајевима одређеним прописима који уређују спречавање прања 

новца и финансирање тероризма; 

d) ако су ти подаци потребни у сврху разјашњавања међусобних правних 

односа између лизинг друштва и корисника лизинга, односно добављача 

лизинга, односно других носилаца права из уговора о лизингу те између 



корисника лизинга и трећих лица у судским поступцима, арбитражним 

поступцима и поступцима мирења; 

e) ако надлежни суд у писаној форми захтијева, односно наложи 

достављање тих података за потребе оставинског, стечајног поступка и 

другог судског поступка; 

f) ако надлежни суд или друго надлежно тијело у писаној форми захтијева, 

односно наложи достављање тих података ради извршења над имовином 

корисника лизинга, односно другог носиоца права из уговора о лизингу 

или над имовином трећих лица; 

g) ако надлежно тијело које обавља послове надзора непрописно 

заустављених и паркираних возила, те премјештања непрописно 

заустављених и паркираних возила, или надзор паркирања возила на 

мјестима на којима је паркирање временски ограничено, као и правно 

лице које обавља комуналне послове, у писаној форми захтијева 

предочење тих података у сврху извршења својих овлаштења; 

h) ако се ти подаци достављају Агенцији за потребе надзора који у оквиру 

својих надлежности проводи Агенција, односно друго надзорно тијело; 

i) ако се ти подаци достављају порезним органима, за потребе поступака 

које они проводе у оквиру својих надлежности; 

j) ако се ти подаци саопћавају правном лицу које се регистровано бави 

прикупљањем и пружањем података о обавезама из послова лизинга; 

k) ако је то прописано посебним законом. 

 (3) Обавеза чувања повјерљивих података постоји за лица из става (1) овог 

члана и након престанка рада у лизинг друштву, односно након престанка 

својства власника лизинг друштва или члана органа управљања лизинг 

друштва, као и након престанка уговорног односа о обављању послова за 

лизинг друштво. 

 (4) Надзорно тијело, односно друга тијела и судови смију податке које су 

прикупили на основу става (2) овог члана употријебити искључиво у сврху због 

које су прикупљени. 

 

Члан 83е. 

Прикупљање, вођење и употреба повјерљивих података 

 Лизинг друштва прикупљају, обрађују, чувају, достављају и употребљавају 

повјерљиве податке из члана 83ц. овог Закона, у складу с прописима који 

уређују заштиту личних података и осталим прописима о заштити података.“. 

Члан 19. 

 

 У члану 85. иза става (3) додају се нови ст. (4), (5), (6) и (7) који гласе: 

 



 ''(4) Прије доношења одлуке о ликвидацији лизинг друштва, управа и 

надзорни одбор лизинг друштва дужни су обавити претходне консултације са 

Агенцијом. 

 (5) Ликвидатори су дужни обавијестити Агенцију о одлуци о ликвидацији 

лизинг друштва у року од три дана од дана њеног доношења. 

 (6) Ликвидатори лизинг друштва дужни су окончати послове који су у току, 

наплатити потраживања, уновчити имовину лизинг друштва и подмирити 

обавезе према повјериоцима те евентуални остатак имовине подијелити 

власницима лизинг друштва. 

 (7) Изузетно, у мјери у којој то захтијева провођење ликвидације, 

ликвидатори могу уговорити нове послове.“. 

 

Члан 20. 

 

 У члану 91. назив „Прекршаји лизинг друштва“ мијења се и гласи: „Тежи 

прекршаји лизинг друштва“. 

 У ставу 1. износ: „1.000,00 до 15.000,00“ замјењује се  износом „5.000,00 до 

20.000,00“. 

 Иза тачке ц) додају се нове тач. д) и е) које гласе: 

     „д) не поступи у складу са чланом 15а. овог Закона 

      е) приликом именовања члана управе не прибави сагласност Агенције у 

складу са 

          чланом 30. став (3) овог Закона.“. 

 

 Досадашње тач. д) и е) постају тач.  ф) и г). 

 

 Иза досадашње тачке е) која постаје тачка г) додају се нове тач. х) и и) које 

гласе: 

   „х) не поступа у складу са чланом 60. овог Закона; 

     и) теже крши правила о управљању ризицима из члана 62. овог Закона;“ 

 

 Досадашње тач. ф), г), х) и и). постају тач. ј), к), л) и м). 

 

 Ст. (2) и (3) се бришу. 

 

Члан 21.  

 

 Иза члана 91. додаје се нови члан 91а. који гласи: 

 

„Члан 91а. 

Лакши прекршаји лизинг друштва 

 

 Новчаном казном у износу од 2.000,00 до 7.000,00 КМ казнит ће се за 

прекршај лизинг друштво ако: 

a) приликом избора чланова надзорног одбора поступи супротно одредбама 

чл. 24. и 25. овог Закона; 



b) члан управе није у радном односу у складу са одредбом члана 29. став 

(5) овог Закона; 

c) не учини доступним информације из члана 33. овог Закона; 

d) уговор о лизингу није састављен у складу с одредбама чл. 36. до 38. овог 

Закона; 

e) не обавијести добављача предмета лизинга у складу с одредбама члана 

40. овог Закона; 

f) не поступа у складу са чланом 60а. овог Закона; 

g) не поступа у складу са чланом 60б. овог Закона; 

h) не извијести Агенцију у складу с одредбама члана 68. овог Закона; 

i) не достави информације Агенцији у складу с одредбама члана 75. овог 

Закона 

j) не поступи у складу са чланом 85. став (4) овог Закона.“. 

 

Члан 22. 

 

 У члану 92. став 1) ријечи: „1.000,00 до 15.000,00“ замјењују се ријечима: 

„2.000,00 до 7.000,00“. 

 

 Став (2) се брише. 

 

Члан 23. 

 

 Иза члана 92. додају се нови чл. 92а. и 92б. који  гласе: 

 

„Члан 92а.   

Прекршаји одговорних лица у лизинг друштву и банци 

 

(1) Одговорно лице у лизинг друштву казнит ће се за прекршаје: 

a) из члана  91. овог Закона, новчаном казном у износу од 1.500 до 5.000,00 

КМ 

b) из члана 91а. овог Закона, новчаном казном у износу од 1.000 до 3.000,00 

КМ. 

       (2) Одговорно лице у банци казнит ће се за прекршаје из члана 92. овог 

Закона новчаном казном у износу од 1.000 до 3.000,00 КМ. 

 

Члан 92б.  

Корисници лизинга (физичко или правно лице) 

 

 (1) Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 3.000,00 КМ казнит ће се 

физичко лице - корисник лизинга које је закључио уговор о лизингу са правним 

лицем регистрованим ван територије БиХ. 

 (2) Новчаном казном у износу од 2.000,00 до 7.000,00 КМ казнит ће се 

правно лице - корисник лизинга које је закључило уговор о лизингу са правним 

лицем регистрованим ван територије БиХ. 

 (3) Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 3.000,00 КМ казнит ће се 

одговорно лице у правном лицу - кориснику лизинга за прекршај из става (2) 



овог члана.“. 

 

Члан 24. 

 У члану 93. став (1) ријечи: „500,00 до 1.500,00“ замјењују се ријечима: 

„1.500,00 до 5.000,00“. 

 

 У ставу (2) ријечи: „које је било у мандату“ бришу се, а ријечи: „300,00 до 

1.000,00“  замјењују се ријечима: „1.000,00 до 3.000,00“. 

 

Члан 25. 

Иза члана 93. додаје се нови члан 93а. који гласи: 

 

„Члан 93а.  

Прекршаји чланова Управе лизинг друштва и надзорног одбора 

 

 (1) Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 5.000,00 КМ казнит ће се 

извршни директори - чланови Управе лизинг друштва, ако не воде послове 

лизинг друштва из своје надлежности, у складу са чланом 31. овог Закона.  

 (2) Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 5.000,00 КМ казнит ће се 

чланови Надзорног одбора ако не поступе у складу са чланом 27. овог Закона.''. 

 

Члан 26. 

 Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним 

новинама Федерације БиХ“. 

 

  

ПРЕДСЈЕДAВAЈУЋИ 
ПРЕДСТAВНИЧКОГ ДОМA 

ПAРЛAМЕНТA ФЕДЕРAЦИЈЕ БиХ 
 

Един Мушић 

ПРЕДСЈЕДAВAЈУЋА 
ДОМА НАРОДА 

ПAРЛAМЕНТA ФЕДЕРAЦИЈЕ БиХ 
 

Лидија Брадара 
 

 


