
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 КОНТРОЛИ И НАДЗОРУ
ДАВАЛАЦА ЛИЗИНГА

Члан 1.

Овом одлуком се ближе прописују основне надлежности Агенције за банкарство
Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) у обављању надзорне функције у
поступку оцјене законитости и исправности пословања давалаца лизинга.

Основни циљ ове одлуке је успостављање општих критерија за провођење
законских надлежности Агенције у поступку контроле и надзора, доношења
рјешења и издавања налога, те предузимања других мјера.

Члан 2.

Предмет и садржај контроле коју проводи Агенција обухвата контролу законитости
рада, примјену прописа и одржавање прописаних стандарда. Примјена начела
законитости и одржавање прописаних стандарда су примарна одговорност органа
надзора, управљања и руковођења давалаца лизинга и представљају минималан услов за
успјешно и стабилно пословање давалаца лизинга.

Члан 3.

Контрола и мјере за отклањање незаконитости и неправилности утврђених од стране
Агенције имају за циљ да обезбиједе законитост и исправност рада давалаца
лизинга.

Под незаконитостима и неправилностима, у смислу ове одлуке, подразумијевају се
активности које су у супротности са законом и другим прописима.

Агенција контролише и надзире:

1. оснивање даваоца лизинга,
2. износ и начин уплате новчаног капитала,
3. усаглашеност пословања даваоца лизинга са законом и другим прописима и

одржавање минималних услова пословања,
4. рад органа даваоца лизинга,
5. управљање ризицима,
6. праћење спречавања прања новца и финансирања тероризма,
7. друге специфичне категорије.
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Члан 4.

Контролу из члана 3. ове одлуке, Агенција обавља на следећи начин:

1. праћењем извјештаја, информација и података које достављају даваоци
лизинга са сједиштем у Републици Српској и пословне јединице давалаца
лизинга чије је сједиште у Федерацији БиХ и Брчко Дистрикту, а послују у
Републици Српској;

2. непосредним прегледом пословних књига, књиговодствене и друге докумен-
тације давалаца лизинга.

Агенција је дужна да обезбиједи да се контрола из става 1. овог члана обавља у
континуитету и у складу са усвојеним планом рада.

Члан 5.

У случају да Агенција у поступку контроле идентификује незаконитости и
неправилности у пословању даваоца лизинга, изриче одговарајуће мјере и даје
налоге.

Члан 6.

О налазима контроле из члана 3. ове одлуке, те утврђеним незаконитостима и
неправилностима у пословању даваоца лизинга, Агенција саставља записник који
доставља даваоцу лизинга најкасније у року од 20 дана од дана окончања контроле.

Директор Агенције својим рјешењем у изузетним случајевима може одредити и
други рок за достављање записника о контроли.

Давалац лизинга има право приговора на записник из става 1. овог члана у року од 8
дана од дана пријема.

Ако Агенција провјером навода из приговора утврди чињенично стање битно
различито од наведеног у записнику, сачињава се допуна записника која се даваоцу
лизинга доставља у року од 10 дана од дана достављања приговора.

Након истека рока за приговор или након разматрања приговора Агенција доноси
рјешење о потребним активностима даваоца лизинга за отклањање утврђених
незаконитости и неправилности у пословању, те одређује рокове за њихово
извршење.

Против рјешења из става 5. давалац лизинга има право приговора директору
Агенције у року од 8 дана од дана пријема.

Члан 7.

Када утврди незаконитости и неправилности у пословању даваоца лизинга, Агенција
може да:

1. према даваоцу лизинга и одговорним лицима примијени једну или више
прописаних мјера;

2. постави одређена ограничења или захтјеве и наложи одговарајуће активности за
усклађивање пословања са законом и другим прописима;

3. захтијева достављање посебних извјештаја у одговарајућим роковима.
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Члан 8.

Акти Агенције из ове одлуке представљају службену тајну.

Члан 9.

Одредбе ове одлуке се примјењују и на пословне јединице давалаца лизинга чије је
сједиште у Федерацији БиХ или у Брчко Дистрикту, а које послују у Републици
Српској.

Члан 10.

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

УО број: 21/07
07.11.2007. год.
Бања Лука

        ПРЕДСЈЕДНИК
   УПРАВНОГ ОДБОРА

      Мирјана Јаћимовић


