
На основу члана 70. Закона о лизингу ("Службени гласник Републике Српске" број
70/07), члана 4. став 4., члана 10. став 2. тачка б и члана 25. Закона о Агенцији за
банкарство Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике
Српске" број 67/07) и члана 15. став 1. алинеја 11. Статута Агенције за банкарство
Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 67/04), Управни
одбор Агенције за банкарство Републике Српске на сједници одржаној дана

07.11.2007. године   д о н и о  ј е

О Д Л У К У
О СПРОВОЂЕЊУ ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ЛИЗИНГУ

КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА И ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ
АГЕНЦИЈЕ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

Овом одлуком прописују се ближи услови и начин спровођења Закона о лизингу (у
даљем тексту: Закон), на основу којих Агенција за банкарство Републике Српске (у
даљем тексту: Агенција) издаје дозволе и даје сагласности за обављање посла
лизинга.

Члан 2.

Оснивачи привредног друштва (у даљем тексту: Оснивачи) захтјев за издавање дозволе
за обављање посла лизинга подносе Агенцији.

Уз захтјев из става 1. овог члана, оснивачи прилажу:
1. попис оснивача,
2. оснивачки акт привредног друштва,
3. план пословања привредног друштва за прве три пословне године,
4. доказ о кадровској, техничкој и организационој оспособљености за обављање посла

лизинга,
5. доказ да је на привремени рачун код банке уплаћен новчани дио основног капитала из

члана 14. Закона.

1. Попис оснивача даваоца лизинга садржи имена и презимена оснивача са

идентификационим подацима (ЈМБ и адреса становања), као и њихов удио у
основном капиталу.

2. Оснивачки акт привредног друштва мора бити сачињен у складу са Законом којим се
уређују привредна друштва.

3. План пословања за прве три пословне године мора да садржи пројекцију биланса
стања и биланса успјеха. План мора да садржи и планиране изворе средстава,
динамику задуживања и план ширења пословних активности.

4. Доказом о кадровској и организационој оспособљености за обављање посла лизинга
сматра се акт оснивача о предвиђеној организационој структури привредног друштва

са квалификационом структуром запослених и потребним радним стажом за свако
радно мјесто.
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Доказом о техничкој оспособљености за обављање посла лизинга сматра се:

- документација из које се види на који начин је обезбијеђен пословни простор, што

се доказује уговором о власништву, уговором о уступању или уговором о закупу,
односно другим документом;

- акт надлежног општинског органа да пословни простор одговара за обављање
посла лизинга;

- спецификација рачунарске опреме, као и друге опреме која одговара планираном
броју запослених и планираном обиму пословања привредног друштва.

5. Као доказ да је на привремени рачун код банке уплаћен новчани дио основног
капитала из члана 14. Закона, оснивачи достављају овјерену писмену изјаву о томе да
располажу сопственим новчаним средствима у износу не мањем од 250.000 КМ, као и
да ће их пренијети на привремени рачун код банке, односно на посебан рачун код
Централне банке БиХ, ако је оснивач страно лице. Уз ту изјаву оснивачи прилажу и
доказ о поријеклу ових средстава.

Агенција ће прије издавања дозволе за обављање посла лизинга осниваче обавијестити да
пренесу новчана средства на привремени рачун код банке или на посебан рачун код
Централне банке БиХ и доставе доказ о томе.

Члан 3.

Давалац лизинга који је регистрован за обављање посла лизинга у Федерацији БиХ,
односно Брчко Дистрикту, уз захтјев за добијање дозволе за обављање посла
лизинга путем пословне јединице основане у Републици Српској, дужан је

доставити документацију из члана 17. став 2. Закона.

Одредбе члана 2. тачка 4. ове одлуке које се односе на доказе о кадровској,
техничкој и организационој оспособљености, односе се и на пословне јединице из
става 1. овог члана.

Члан 4.

Агенција ће дозволу за обављање посла лизинга подносиоцима захтјева из члана 2. и
3. ове одлуке издати у року од 60 дана од комплетирања потребне документације у
складу са чланом 18. Закона.

Агенција ће одбити поднесене захтјеве за издавање дозволе у случајевима

предвиђеним чланом 19. Закона.

Члан 5.

Давалац лизинга дужан је да прибави претходну сагласност Агенције за именовање

независног ревизора који ће извршити ревизију годишњих финансијских извјештаја

и сачинити ревизорски извјештај у складу са прописима којима се уређује област
рачуноводства и ревизије.
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Уз захтјев за добијање претходне сагласности давалац лизинга прилаже:
- нацрт акта којим се уговара израда ревизорског извјештаја у форми нацрта
уговора или писма намјере;
- извод из регистра Министарства финансија Републике Српске, предузећа за
обављање дјелатности ревизије.

Рјешење по захтјеву за давање претходне сагласности за именовање независног
вањског ревизора Агенција ће донијети у року од 30 дана од дана пријема захтјева
са комплетном документацијом.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана након објављивања у "Службеном гласнику
Републике Српске".

УО број: 20/07
07.11.2007. год.
Бања Лука

        ПРЕДСЈЕДНИК

   УПРАВНОГ ОДБОРА

      Мирјана Јаћимовић


