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УГОВОРИ О LEASINGU У ЕУРОПСКОМ УГОВОРНОМ 
ПРАВУ 

Резиме 

Сувремени развој трговачког уговорног права у првом десетљећу 21. 
стољећа изњедрио је, као једно од заједничких обиљежја правних сустава 
држава у транзицији, појачани државни надзор и регулацију финанцијских 
услуга што се очитује, између осталога, и у интервенцијама националних 
законодаваца у уговор о leasingu, чиме је уговор о leasingu као неименовани 
уговор аутономног трговачког права претворен у именовани уговор описан у 
посебном пропису. У овоме раду анализирају се и успоређују правне норме 
којима се уређују уговори о leasingu у одабраним правним порецима држава 
чланица Еуропске уније те у правном поретку Републике Хрватске као државе 
кандидата за чланицу Еуропске уније, али и у правним порецима Републике 
Србије те Босне и Херцеговине као потенцијалним државама кандидатима. 
Национална рјешења проматрана су у контексту постојеће правне стечевине 
Еуропске уније, али и у контексту могућих будућих резултата актуалних 
процеса хармонизације и унификације уговорног права на еуропској разини, и 
то прије свега у свјетлу начела, дефиниција и модел-правила садржаних у 
опсежном академском тексту познатом као Нацрт заједничког референтног 
оквира за еуропско приватно право (Draft Common Frame of Reference for a 
European Private Law – DCFR). Успоређујући национална рјешења с 
приједлозима садржаним у DCFR-у, а имајући у виду прокламиране сврхе 
DCFR-а, аутори оцјењују могу ли модел-правила DCFR-а о уговорима о 
leasingu бити темељ за будући опцијски инструмент и подлога тијелима 
Еуропске уније за регулацију уговора о leasingu кроз секундарне изворе 
еуропског права. 

Кључне ријечи: уговори о leasingu, финанцијски leasing, DCFR 

1. Уводне напомене 

Прије излагања главног предмета овога рада, чини се потребним 
изнијети неколико уводних напомена гледе терминологије кориштене у 
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овоме раду, прије свега гледе упорабе појма „еуропско уговорно право“. 
Док израз „уговорно право“ не захтијева додатна појашњења јер је 
уобичајено исти поимати као скуп правних правила којима се уређују 
уговорни односи, појашњењу придјева „еуропско“ унутар појма „еуропско 
уговорно право“ потребно је дати више простора. 

Појам „еуропско уговорно право“ не би требало поистовјетити с 
појмом „уговорно право Еуропске уније“ и схваћати га као скуп правних 
правила Еуропске уније којима се уређују уговорни односи, обзиром су 
правна правила Еуропске уније којима се уређују уговорни односи 
фрагментирана и не сасвим усуглашена због чега се на разини Еуропске 
уније никако не може говорити о скупу правних правила, односно о 
суставу уговорног права. Постојећа правна стечевина Еуропске уније 
садржи правне норме које уређују одређене аспекте уговорног права, 
понајвише у подручју заштите потрошача. Међутим, чак се и та 
специфична правна правила у правној доктрини уобичајено описују тек 
као „изолирани отоци“ права Еуропске уније у мору националних права 
држава чланица Еуропске уније.1 Стога се при проучавању еуропског 
уговорног права ти изолирани отоци позитивног уговорног права 
Еуропске уније никако не би смјели одвајати од разноликости постојећих 
правних норми које се налазе у националним уговорним правима држава 
чланица Еуропске уније. 

Надаље, „еуропско уговорно право“ не би требало поистовјећивати с 
уговорним правом држава чланица Еуропске уније. Схваћање „еуропског 
уговорног права“ као скупа правних правила којима се уређују уговорни 
односи садржани искључиво у националним правима држава чланица 
Еуропске уније, искључивало би из знанственог проматрања правне 
суставе еуропских држава с дугом правном традицијом (као што је то 
примјерице швицарски правни сустав), али и правне суставе еуропских 
држава које тендирају постати државама чланицама Еуропске уније 
(примјерице, правни сустав Републике Хрватске као државе кандидата за 
чланицу Еуропске уније, те српски и босанскохерцеговачки правни сустав 

                                                
1 О „изолираним отоцима“ права Еуропске уније в.: Augenhofer, S., A European 
Civil Law – for Whom and What Should It Include? Reflections on the Scope of 
Application of a Future European Legal Instrument, European Review of Contract Law, 
св. 7, бр. 4, 2011, стр. 4; Loos, M. B. M., The Influence of European Consumer Law on 
General Contract Law and the Need for Spontaneous Harmonisation, Centre for the 
Study of European Contract Law Working Papers, бр. 2, 2006, стр. 6; Петрић, С., 
Нацрт Заједничког референтног оквира за еуропско приватно право, Зборник 
Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, св. 30, бр. 1, 2009, стр. 478. - 479; 
Trnka, J. P., Referring to a Frame? Some Reflections on the European Contract Law 
Project, Croatian Yearbook of European Law and Policy, св. 3, 2007, стр. 536 – 537; 
Twig-Flessner, C., The Europeanisation of Contract Law – Current Controversies in 
Law, Routledge-Cavendish, London и New York, 2008, стр. 10. 
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као правне суставе држава потенцијалних кандидата за чланице Еуропске 
уније). Такво искључивање засигурно не би допринијело квалитети 
знанственог приступа у изучавању питања еуропског уговорног права. 

Анализирајући правне норме којима се уређују уговорни односи у 
националним правима еуропских држава, треба замијетити да „изолирани 
отоци“ уговорног права Еуропске уније, који су изравно примјењиви или 
су имплементирани у национална права еуропских држава, нису једини 
наднационални ни једини међународни елемент релевантан за уговорна 
права еуропских држава. Наиме, у проучавању еуропског уговорног права 
не смију се занемарити ни међународне конвенције ратифициране од 
стране еуропских држава, поготово обзиром постоји неколико таквих 
међународних конвенција које уређују изнимно важна питања уговорног 
права (као што је то, примјерице, Конвенција Уједињених Народа о 
уговорима о међународној продаји робе). 

Осим тога, треба истакнути и како се еуропско уговорно право не 
састоји искључиво од правних норми садржаних у правним прописима 
еуропских држава. Национална законодавства еуропских држава којима су 
уређена питања уговорног права, допуњена правним правилима Еуропске 
уније и међународноправним нормама, требала би увијек бити проматрана 
у контексту релевантне судске праксе и правне доктрине, обзиром су и 
судска пракса и правна знаност неизоставни неизравни извори права.2 

Имајући све наведено у виду, појам „еуропско уговорно право“ у 
овоме раду схваћа се на свеобухватан начин као синтеза релевантних 
правних норми садржаних у националним законодавствима еуропских 
држава, међународном праву и праву Еуропске уније, релевантне судске 
праксе и релевантне правне доктрине на подручју уговорног права. Међу 
тим правним изворима еуропског уговорног права посебно се истиче 
важан дио правне доктрине: Нацрт Заједничког референтног оквира за 
еуропско приватно право.3 

DCFR је опсежан академски текст припремљен од стране двију 
истраживачких скупина у испуњењу њихових обвеза преузетих према 
Еуропској Комисији у 2005. години,4 а који представља до сада најважнији 
                                                
2 О судској пракси и правној доктрини као изворима права, в.: Слакопер, З.; 
Горенц, В., Обвезно право – опћи дио: склапање, промјене и престанак уговора, 
Нови информатор, Загреб, 2009, стр. 68 – 69; Слакопер, З.; Качер, Х., Luttenberger, 
A., Основе права трговачких уговора и вриједносних папира, Микрорад, Загреб, 
2009, стр. 62 – 63; Кларић, П.; Ведриш, М., Грађанско право, Народне новине, 
Загреб, 2009, стр. 23. 
3 Draft Common Frame of Reference for a European Private Law (даље у тексту: 
DCFR). 
4 Von Bar, C.; Clive, E.; Schulte-Nölke, H. (ур.), Principles, Definitions and Model 
Rules of European Private Law – Draft Common Frame of Reference (DCFR) – Outline 
Edition, Sellier - European Law Publishers, München, 2009, стр. 4. 
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резултат сувремених напора за унификацијом и хармонизацијом уговорног 
права на разини Еуропске уније. DCFR садржи начела, дефиниције и 
модел-правила, а намјера му је бити могући модел за будући „политички“5 
Заједнички референтни оквир.6 Опсег DCFR-а је изнимно амбициозан. 
Осим опћих правила за уговорне односе, DCFR садржи не само посебна 
правила за поједине типове уговора, већ и за извануговорне обвезне 
односе, као и за поједина питања стварног права. Неколико је различитих 
сврха DCFR-а и могућег будућег „политичког“ CFR-а. Једна од њих је да 
потпомогне усавршавање постојеће правне стечевине Еуропске уније7 и да 
служи као алат и водич надлежним еуропским законодавцима при 
припреми нових правних аката.8 Друга му је сврха служити као надахнуће 
за одговарајућа рјешења приватноправних питања која се појављују пред 
вишим судовима у еуропским државама и пред националним државним 
тијелима чији је задатак осувременити национално уговорно право.9 
Коначно, сврха (D)CFR-а је и да исти служи као темељ за могући опцијски 
инструмент, односно за засебан скуп правних правила чију примјену би 
уговорне стране могле уговорити приликом уређивања узајамних права и 
обвеза.10 

Имајући у виду да се истовремено с актуалном дебатом о могућим 
примјенама DCFR-а одвија и процес ревизије постојеће правне стечевине 
Еуропске уније у подручју заштите потрошача те обзиром је за очекивати 
да ће резултат те ревизије бити и укључивање уговора о leasingu у ред 
потрошачких уговора,11 академско изучавање тих уговора чини се још и од 
веће важности. 

Овај рад смјера идентифицирати заједничке карактеристике и 
међусобне различитости у погледу уређења уговора о leasingu у еуропском 
уговорном праву, схваћеном у горе описаном смислу. Нагласак рада је 
стављен на проучавању и поредби различитих законодавних рјешења 
гледе самог поимања уговора о leasingu, његове правне природе и 
разграничења од других сличних уговора, док се специфична права и 

                                                
5 Ibid., стр. 7. 
6 Common Frame of Reference (даље у тексту: CFR). 
7 Von Bar et al., op. cit. у биљ. 4, стр. 38. 
8 Ibid., стр. 16, 29. и 36. 
9 Ibid., стр. 7 – 8. 
10 Ibid., стр. 46. 
11 Уговори о leasingu те други уговори којима се једна страна обвезује другој 
предати на кориштење одређену покретну ствар за одређено уговорено вријеме 
споменути су у Зеленој књизи о ревизији правне стечевине ЕУ на подручју 
заштите потрошача, коју је 2007. године објавила Еуропска Комисија, као неки од 
типова уговора који би требали бити покривени будућим хоризонталним 
инструментима на разини Еуропске уније (v. Green Paper on the Review of the 
Consumer Acquis, COM(2006) 744, стр. 24.). 
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обвезе уговорних страна анализирају у мањој мјери. При томе, полазиште 
је у овоме раду на уређењу уговора о leasingu у правном поретку 
Републике Хрватске које уређење се ставља у поредбу с уређењем уговора 
о leasingu у правним порецима одабраних еуропских држава, у праву 
Еуропске уније те у академском тексту DCFR. 

2. Уговори о leasingu у хрватском праву и у правним 
порецима одабраних еуропских држава 

2.1. Уговори о leasingu у хрватском праву 

Уговор о leasingu у хрватском праву од раније уговора аутономног 
трговачког права постао је именованим уговором ступањем на снагу посебног 
Закона о leasingu.12 Појам уговора о leasingu одређен је одредбом чл. 35. ЗОЛ-
а према којој је уговор о leasingu уговор којим се даватељ leasingа обвезује 
прибавити објект leasingа од добављача објекта leasingа и приматељу leasingа 
одобрити право кориштења тог објекта leasingа на одређено раздобље, а овај 
се обвезује плаћати му за то одређену накнаду. 

За потпуно разумијевање садржаја обвезе даватеља leasingа да „прибави“ 
објект leasingа од добављача објекта leasingа, наведена одредба чл. 35. ЗОЛ-а 
није достатна, већ исту треба проматрати и тумачити у контексту преосталих 
одредаба ЗОЛ-а. Тако присилна одредба чл. 36. ст. 1. ЗОЛ-а међу састојцима 
које сваки уговор о leasingu обвезатно мора садржавати наводи и одређење 
„посла leasingа“, а посао leasingа је одредбом чл. 5. ст. 1. ЗОЛ-а дефиниран 
као „правни посао у којем даватељ leasingа на темељу купопродајног уговора 
с добављачем објекта leasingа стјече право власништва на објекту leasingа и 
приматељу leasingа на темељу уговора о leasingu одобрава право кориштења 
тог објекта leasingа на одређено раздобље, а овај за то плаћа одређену 
накнаду“. Из наведених одредби произлази да је обвезу даватеља leasingа 
прибавити објект leasingа од добављача објекта leasingа потребно тумачити 
као обвезу даватеља leasingа прибавити право власништва објекта leasingа од 
добављача објекта leasingа.13 При томе, за правну квалификацију уговора као 
уговора о leasingu није одлучно набавља ли даватељ leasingа објект leasingа 
од добављача објекта leasingа по спецификацији приматеља leasingа или не. 
Наиме, иако је у складу с чл. 40. ЗОЛ-а даватељ leasingа дужан прибавити 
објект leasingа од добављача „према захтјеву приматеља leasingа“, те иако 
према одредби чл. 35. ст. 2. ЗОЛ-а приматељ leasingа одређује објект leasingа 
и добављача објекта leasingа, могућност да у избору објекта leasingа судјелује 
                                                
12 Закон о leasingu, Народне новине бр. 135/2006 (даље у тексту: ЗОЛ). 
13 Тако и: Слакопер et al., op. cit. у биљ. 2, стр. 267; Брежански, Ј., Уговор о 
leasingu – ново законско уређење, Зборник Правног факултета Свеучилишта у 
Ријеци, св. 29, бр. 1, 2008, стр. 11. 
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и даватељ leasingа а да при томе уговор не изгуби карактер уговора о leasingu, 
видљива је из одредби чл. 42. ЗОЛ-а према којима даватељ leasingа не 
одговара приматељу leasingа за штету насталу кориштењем објекта leasingа, 
осим ако је супротно изријеком уговорено или ако је даватељ leasingа 
судјеловао у избору објекта leasingа. 

Друга темељна обвеза даватеља leasingа је одобрити приматељу leasingа 
право кориштења објекта leasingа. Право кориштења објекта leasingа 
обухваћа и упорабу објекта leasingа и право убирања плодова по чему је 
уговор о leasingu у хрватском праву сличнији уговору о закупу него ли 
уговору о најму гдје најмопримац није овлаштен убирати плодове изнајмљене 
ствари.14 За разлику од уговора о закупу, гдје се обвеза закуподавца састоји у 
предаји закупнику ствари на кориштење15, даватељ leasingа није обвезан 
предати објект leasingа већ само одобрити приматељу leasingа право 
кориштења. Наиме, према одредби чл. 49. ЗОЛ-а даватељ leasingа ће имати 
обвезу предати објект leasingа приматељу leasingа само ако је тако уговорено 
уговором о leasingu јер је предаја објекта leasingа у посјед приматеља leasingа 
у правилу обвеза добављача објекта leasingа.16 

Темељна обвеза приматеља leasingа је плаћати накнаду за кориштење 
објекта leasingа у износима, роковима и на начин одређен уговором о 
leasingu. Ако накнада за кориштење објекта leasingа узима у обзир 
цјелокупну вриједност објекта leasingа а трошкове амортизације објекта 
leasingа сноси приматељ leasingа, ријеч је послу финанцијског leasingа.17 Не 
узима ли накнада за кориштење објекта leasingа у обзир цјелокупну 
вриједност објекта leasingа и сноси ли даватељ leasingа трошкове 
амортизације објекта leasingа, ријеч је о послу оперативног leasingа.18 

Дакле, хрватско право познаје не један именовани уговор о leasingu, већ 
два различита типа уговора о leasingu: уговор о финанцијском leasingu и 
уговор о оперативном leasingu. Поред наведених разлика, та два типа уговора 
о leasingu разликују се и у погледу тога може ли приматељ leasingа по истеку 
уговора о leasingu опцијом купње стећи право власништва над објектом 
leasingа: док у уговору о финанцијском leasingu приматељ leasingа има такву 
опцију, у уговору о оперативном leasingu приматељ leasingа не може опцијом 
                                                
14 За више о разлици упорабе и кориштења ствари у контексту уговора о најму и 
закупу в.: Горенц, В. (ур.), Коментар Закона о обвезним односима, РРиФ Плус, 
Загреб, 2005, стр. 793; Кларић, Ведриш, op. cit. у биљ. 2, стр. 524. 
15 Чл. 519. Закона о обвезним односима, Народне новине бр. 35/2005 и 41/2008 
(даље у тексту: ЗОО). 
16 Одредба чл. 49. ЗОЛ-а гласи: “Добављач објекта leasingа је дужан објект 
leasingа испоручити приматељу леасинга у исправном стању на начин одређен 
уговором о leasingu, осим ако је уговором о leasingu предвиђено да објект leasingа 
испоручи даватељ leasingа.“ 
17 Чл. 5. ст. 3. ЗОЛ-а. 
18 Чл. 5. ст. 4. ЗОЛ-а. 
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купње постати власник објекта leasingа. Надаље, ЗОЛ разликује уговор о 
финанцијском и оперативном leasingu и у погледу обвезних састојака које ти 
уговори морају имати.19 Оба типа уговора о leasingu склапају се на одређено 
вријеме које је према одредби чл. 36. ст. 1. ЗОЛ-а један од објективно битних 
састојака уговора.20 

Према ЗОЛ-у и уговор о финанцијском leasingu и уговор о оперативном 
leasingu могу имати карактер и изравног и неизравног leasingа. Наиме, док се 
у правној доктрини чини разлика међу типовима уговора о leasingu овисно о 
томе јесу ли даватељ leasingа и добављач објекта leasingа иста особа (у којем 
случају је ријеч о изравном leasingu) или су различите особе (у којем случају 
је ријеч о неизравном leasingu),21 хрватски законодавац није прописао 
никакве практичне посљедице те доктринарне подјеле.22 

Права и обвезе уговорних страна из оба типа уговора о leasingu 
регулирана су заједнички одредбама чл. 39. до 51. ЗОЛ-а, а заједничка 
карактеристика оба типа уговора о leasingu јест и да оба улазе у врсту 
формалних уговора који морају бити склопљени у писаном облику.23 
Објектом leasingа у оба типа уговора о leasingu могу бити и покретнине и 
некретнине.24 Такођер, у оба типа уговора о leasingu, као даватељ leasingа 
може се појавити само leasing друштво уписано у судски регистар на темељу 
одобрења Хрватске агенције за надзор финанцијских услуга за обављање 

                                                
19 Осим састојака таксативно наведених у одредби чл. 36. ст. 1. ЗОЛ-а које обвезно 
мора садржавати сваки уговор о leasingu, уговор о финанцијском leasingu мора 
садржавати и одредбе о износу учешћа, отплатној таблици и реалној годишњој 
каматној стопи (према одредби чл. 37. ст. 1. ЗОЛ-а), а уговором о оперативном 
leasingu одредбе о отплатној таблици и остатку вриједности објекта leasingа 
(према одредби чл. 38. ст. 1. ЗОЛ-а). 
20 За више о објективно битним, субјективно битним и другим састојцима уговора 
опћенито, в. Слакопер и Горенц, op. cit. у биљ. 2, стр. 244.– 245.; Слакопер et al., 
op. cit. у биљ. 2, стр. 100 – 101. 
21 О изравном (директном) и неизравном (индиректном) леасингу в. Слакопер et 
al., op. cit. у биљ. 2, стр. 261; Брежански, op. cit. у биљ. 13, стр. 4 – 5.; Слакопер, З. 
(ур.), Банковни и финанцијски уговори, Правни факултет Свеучилишта у Ријеци, 
2007, стр. 1013; Калеб, З., Уговор о leasingu – правни и економски аспекти, 
Хрватска правна ревија, бр. 1/2004, стр. 19 - 20. 
22 Да је према ЗОЛ-у могуће да добављач објекта леасинга и даватељ leasingа буду 
иста особа видљиво је из дефиниције добављача објекта леасинга садржане у 
одредби чл. 4. ст. 4. ЗОЛ-а која гласи: “Добављач објекта leasingа је правна или 
физичка особа која послује и обавља господарску дјелатност у складу с 
прописима о трговачким друштвима, односно прописима о обрту, која с 
даватељем leasingа склапа уговор на основи којег даватељ leasingа стјече право 
власништва на објекту leasingа, осим ако добављач објекта leasingа и даватељ 
leasingа нису иста особа”. 
23 Чл. 36. ст. 3. ЗОЛ-а. 
24 Чл. 2. ст. 1. ЗОЛ-а. 
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послова leasingа, а изнимно даватељ leasingа у уговорима о финанцијском 
leasingu може бити и банка уз увјете и на начин одређен прописима који 
уређују пословање банака у Републици Хрватској.25 Друга специфичност 
ЗОЛ-а у погледу уговорних страна у оба типа уговора о leasingu јест да се 
потрошачем подразумијева сваки приматељ leasingа који је физичка особа,26 а 
што би по мишљењу аутора било нужно de lege ferenda ускладити с 
дефиницијом потрошача садржаном у Закону о заштити потрошача,27 како би 
се избјегла могућа тумачења да су потрошачки уговори о leasingu и они 
уговори о leasingu у којима се као приматељи leasingа јављају физичке особе 
које склапају правне послове у сврхе намијењене пословној дјелатности и 
обављању дјелатности слободног занимања, односно тумачења да би због 
прешироко постављене дефиниције потрошача у ЗОЛ-у одређени уговори о 
leasingu могли неприхватљиво бити истовремено и потрошачки и трговачки 
уговори. 

Да је управо заштита потрошача или макар заштита господарски слабије 
уговорне стране била мисао водиља законодавца при припремању ЗОЛ-а 
видљиво је и из других одредаба ЗОЛ-а, примјерице из одредбе чл. 36. ст. 4. 
ЗОЛ-а према којој уговор о leasingu мора бити написан на приматељу leasingа 
прегледан и разумљив начин, али из читавог низа статусних одредаба ЗОЛ-а 
које предвиђају широк распон надзорних овласти Хрватске агенције за надзор 
финанцијских услуга наспрам leasing друштава. 

Исто се може ишчитати и из образложења приједлога ЗОЛ-а из којега је 
такођер видљиво и од којих је то точно именованих уговора законодавац 
желио разграничити уговор о leasingu при припреми ЗОЛ-а. Тако се у 
образложењу приједлога ЗОЛ-а наводи да се поред традиционалне подјеле 
уговора о leasingu на уговоре о оперативном и финанцијском leasingu, у 
хрватској пракси била развила и „тзв. трећа врста leasingа“ која представља 
„чисто кредитирање корисника предмета leasingа чиме је он постао и 
власником предмета“, те да су у структури портфеља leasing друштава такви 
„кредити“ заступљени с готово 30% што по закључку законодавца такву 
дјелатност leasing друштава чини „парабанковном“.28 Намјера законодавца да 
јасно разграничи уговор о leasingu од уговора о кредиту резултирала је 
присилном одредбом чл. 8. ст. 4. ЗОЛ-а према којој leasing друштво не смије 
одобравати кредите ни зајмове.  

                                                
25 Одредбе чл. 4. и 6. ст. 1. и 2. ЗОЛ-а. 
26 Одредба чл. 88. ЗОЛ-а. 
27 Према одредби чл. 3. ст. 1. Закона о заштити потрошача (Народне новине бр. 
79/2007, 125/2007, 79/2009 и 89/2009), »потрошач« је свака физичка особа која 
склапа правни посао или дјелује на тржишту у сврхе које нису намијењене 
његовој пословној дјелатности нити обављању дјелатности слободног занимања. 
28 Образложени приједлог ЗОЛ-а доступан је на:  
http://www.vlada.hr/hr/content/download/5397/44284/file/179_6.pdf 

http://www.vlada.hr/hr/content/download/5397/44284/file/179_6.pdf
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Из напријед наведене дефиниције leasing посла према којој ни у 
уговорима о финанцијском leasingu приматељ leasingа не стјече право 
власништва објекта leasingа, већ има тек опцију купње објекта leasingа, јасна 
је намјера законодавца да уговоре о leasingu разграничи и од уговора о 
купопродаји с посебним погодбама, и то од уговора о купопродаји с 
придржајем права власништва и од уговора о купопродаји с оброчним 
отплатама цијене. Наиме, кауза уговора о leasingu у хрватскоме праву није 
трајни пријенос права власништва објекта leasingа на приматеља leasingа, већ 
финанцирање привременог кориштења објекта leasingа.29 По томе се уговори 
о leasingu разликују и од hire-purchase уговора за које је карактеристичан 
аутоматизам у пријелазу власништва након протека уговореног рока 
кориштења одређене ствари;30 на hire-purchase уговоре, тј. уговоре о закупу с 
одредбом да ће ствар која је дана у закуп пријећи у власништво закупника ако 
он буде плаћао закупнину за одређено вријеме, у хрватском праву примјењују 
се правила о уговору о купопродаји с оброчном отплатом цијене.31 Потребно 
је напоменути и да хрватска судска пракса до ступања на снагу ЗОЛ-а није 
била препознавала каузу уговора о leasingu као што је то напријед наведено, 
већ је уговор о leasingu сматрала „уговором sui generis“ на који се подредно 
примјењују правила о купопродаји с оброчном отплатом цијене.32 

За закључити је да је у хрватскоме праву, а што је и прихваћено 
стајалиште хрватске правне знаности,33 уговор о leasingu опћенито 
најсличнији уговору о закупу, с тиме да је за разлику од сврхе уговора о 
закупу код уговора о leasingu нагласак стављен на финанцирање кориштења, 
а не на самом кориштењу ствари. 

2.2. Уговори о leasingu у правним порецима одабраних 
еуропских држава 

За разлику од хрватског права, правни сустав Републике Србије 
познаје један тип уговора о leasingu као именованог уговора, и то уговор о 
финанцијском leasingu. Слично као и у хрватском ЗОЛ-у, посао 
финанцијског leasingа дефиниран је као посао у којему даватељ leasingа с 
добављачем објекта leasingа склапа уговор на темељу којега стјече право 
власништва објекта leasingа, те у којему с приматељем leasingа склапа 
уговор о финанцијском leasingu који се дефинира као уговор којим се 

                                                
29 Усп. Слакопер, op. cit. у биљ. 21, стр. 1009, 1017 – 1018. 
30 Усп. Брежански, op. cit. у биљ. 13, стр. 25; Горенц, op. cit. у биљ. 14, стр. 737. 
31 Чл. 472. ст. 1. ЗОО-а. 
32 В. примјерице одлуку ВТСРХ Пж-555/00 од дана 26.02.2000. године и одлуку 
ЖС Загреб Гжн-2203/04 од дана 31.05.2005. године (доступне на 
http://www.ingbiro.com).  
33 В. Брежански, op. cit. у биљ. 13, стр. 8; Слакопер, op. cit. у биљ. 21, стр. 1018. 

http://www.ingbiro.com)
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даватељ leasingа обвезује на приматеља leasingа пренијети овласти 
посједовања и кориштења објекта leasingа за уговорено вријеме, а 
приматељ leasingа се обвезује плаћати даватељу leasingа за то накнаду у 
уговореним ратама.34 Даљња сличност с хрватским уређењем уговора о 
финанцијском leasingu јест да уговор о финанцијском leasingu мора бити 
закључен у писаном облику,35 те да даватељ leasingа може бити само 
трговачко друштво којему је надлежно јавноправно тијело издало дозволу 
за обављање послова финанцијског leasingа.36 Неке од специфичности 
ЗФЛ-а су ограничавање страначке аутономије у погледе трајања уговора о 
leasingu и у погледу могућих објеката leasingа, прописивањем минималног 
трајања уговора о финанцијском leasingu на вријеме од двије године од 
дана склапања уговора те ограничењем на покретне непотрошне ствари 
као јединим могућим објектима финанцијског leasingа.37 У дефиницији 
посла финанцијског leasingа ЗФЛ изријеком именује уговор даватеља 
leasingа и добављача објекта leasingа као уговор о испоруци, те наводи да 
даватељ leasingа исти склапа према спецификацији и под увјетима које 
одобрава приматељ leasingа.38 За разлику од хрватскога ЗОЛ-а према којем 
опција купње објекта leasingа улази у законску дефиницију посла 
финанцијског leasingа, српски ЗФЛ предвиђа да уговор о финанцијском 
leasingu може, али и не мора, садржавати одредбу о опцији купње објекта 
leasingа.39 Не садржи ли уговор о финанцијском leasingu одредбу према 
којој приматељ leasingа има опцију купње објекта leasingа, такав ће уговор 
заправо бити истоврсан уговору о оперативном leasingu у хрватскоме 
праву, иако под тим називом српски ЗФЛ тај уговор не познаје. Уговор о 
финанцијском leasingu јасно је разграничен од hire-purchase уговора 
одредбом чл. 42. ЗФЛ-а према којој објект leasingа не прелази у 
власништво приматеља leasingа протеком рока на који је уговор о leasingu 
склопљен. За разлику од хрватскога, српски је законодавац прописао 
практичне посљедице разликовања изравног и неизравног leasingа. Наиме, 
према одредби чл. 13. ЗФЛ-а уговор у којему су даватељ leasingа и 
добављач објекта leasingа иста особа (изравни leasing) не сматра се уопће 

                                                
34 Чл. 2. Закона о финансијском лизингу, Службени гласник Републике Србије бр. 
55/2003, 61/2005 (даље у тексту: ЗФЛ). 
35 Чл. 6. ст. 3. ЗФЛ-а. 
36 За обављање послова финанцијског leasingа потребна је дозвола Народне банке 
Србије, према одредби чл. 10. ст. 2. ЗФЛ-а. 
37 Према одредбама чл. 3. и 4. ЗФЛ-а. Тренутни приједлог измјена и допуна ЗФЛ-а 
предвиђа укидање одредбе чл. 3. ЗФЛ-а те проширење круга ствари које могу 
бити објектима leasingа и на некретнине допуном чл. 4. ЗФЛ-а (текст приједлога 
доступан је на: http://www.zakon.co.rs/predlog-zakona-o-izmenama-i-dopunama-
zakona-o-finansijskom-lizingu.html). 
38 Чл. 2. ст. 1. ЗФЛ-а. 
39 Чл. 6. ст. 2. ЗФЛ-а. 

http://www.zakon.co.rs/predlog-zakona-o-izmenama-i-dopunama
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уговором о финанцијском leasingu, него се на такав уговор примјењују 
овисно о природи конкретног уговора правила о уговору о закупу, 
купопродаји с оброчном отплатом цијене и сличних уговора.40 

Црногорски правни сустав познаје, слично као и српско право, само 
један тип уговора о leasingu као именовани уговор, и то уговор о 
финанцијском leasingu.41 Посао финанцијског leasingа дефиниран је 
слично као и у хрватском ЗОЛ-у и српском ЗФЛ-у као посао којим се 
даватељ leasingа обвезује да на приматеља leasingа пренесе овласти 
посједовања и кориштења објекта leasingа на уговорено вријеме, а 
приматељ leasingа се обвезује да за посједовање и кориштење плаћа 
уговорену накнаду у уговореним ратама.42 Као и у хрватскоме праву, 
доктринарно разликовање изравног и неизравног leasingа није одлучно, 
обзиром темељем одредбе чл. 2. ст. 2. ЗФЛЦГ-а даватељ leasingа и 
добављач објекта leasingа могу бити иста особа. Објектом leasingа могу 
бити и покретне и непокретне ствари,43 а сам уговор о финанцијском 
leasingu је формалан уговор који мора бити закључен у писаном облику.44 
Слично српскоме ЗФЛ-у, даватељ leasingа изријеком је дужан прибавити 
објект leasingа у складу са спецификацијом коју му достави приматељ 
leasingа.45 Специфичност црногорског уређења уговора о финанцијском 
leasingu је да приматељ leasingа нема тек опцију купње објекта leasingа по 
истеку уговора о финанцијском leasingu, већ има или право купње објекта 
leasingа по уговореној цијени или на њега власништво објекта leasingа 
прелази истеком уговора о финанцијском leasingu или има обвезу вратити 
објект leasingа даватељу leasingа, овисно што је у конкретном случају 
уговорено.46 Уговори ли се треће наведена могућност, односно уговори ли 
се обвеза поврата објекта leasingа даватељу leasingа након исплате свих 
рата leasing накнаде, такав тип уговора о финанцијском leasingu у 
црногорском праву бит ће заправо идентичан типу уговора о leasingu који 
се у хрватскоме праву назива уговором о оперативном leasingu. Уговори 
ли се пак друго наведена могућност, односно уговори ли се да ће истеком 
времена на које је уговор о финанцијском leasingu склопљен на приматеља 
leasingа пријећи право власништва објекта leasingа, такав тип уговора о 
финанцијском leasingu бит ће у битноме идентичан hire-purchase уговору 
                                                
40 Међутим, у тренутном приједлогу измјена и допуна ЗФЛ-а предвиђено је 
брисање и одредбе чл. 13. ЗФЛ-а. 
41 Закон о финансијском лизингу, Службени лист Републике Црне Горе бр. 81/2005 
(даље у тексту: ЗФЛЦГ). 
42 Чл. 2. ст. 1. т. 2. ЗФЛЦГ-а. 
43 Чл. 4. ЗФЛЦГ-а. 
44 Чл. 5. ст. 4. ЗФЛЦГ-а. 
45 Чл. 9. ЗФЛЦГ-а. 
46 Према чл. 3. ЗФЛЦГ-а у уговору о финанцијском леасингу обвезно се мора 
уговорити једна од наведене три могућности. 
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који је у хрватскоме и српском праву изријеком искључен из дефиниције 
уговора о leasingu. 

У босанскохерцеговачком праву оба државна ентитета имају засебне 
прописе којима се уређују уговори о leasingu: Закон о leasingu Федерације 
Босне и Херцеговине47 те Закон о лизингу Републике Српске48. У ЗЛФБХ-
у се на готово идентичан начин као и у хрватскоме ЗОЛ-у дефинирају и 
уређују као именовани уговори и уговор о финанцијском leasingu и уговор 
о оперативном leasingu. Садржај тих уговора, односно права и обвезе 
уговорних страна одговарају ономе што је напријед изложено за исте 
уговоре у хрватскоме ЗОЛ-у. Тако, примјерице и према ЗЛФБХ-у оба типа 
уговора о leasingu морају бити закључена у писаном облику,49 објектом 
leasingа могу бити и непокретне ствари,50 leasing друштво не смије 
одобравати кредите ни зајмове,51 а да би оно могло обављати послове 
финанцијског и оперативног leasingа потребна је претходна дозвола 
надлежног јавноправног тијела.52 И уговор о финанцијском leasingu и 
уговор о оперативном leasingu могу имати облик изравног и неизравног 
leasingа, обзиром даватељ leasingа и добављач објекта leasingа изријеком 
могу бити иста особа.53 Слично српскоме ЗФЛ-у, уговор о leasingu мора, 
сукладно одредби чл. 36. ст. 1. ЗЛФБХ-а бити склопљен на вријеме не 
краће од шест мјесеци. Уређење уговора о финанцијском leasingu слично 
ономе у ЗОЛ-у те у ЗЛФБХ-у садржано је и у ЗЛРС-у, с тим да је 
финанцијски leasing према ЗЛРС-у могућ само као неизравни leasing. 
Наиме, уговор у којему су даватељ leasingа и добављач објекта leasingа 
иста особа не сматра се према одредби чл. 7. ЗЛРС-а уговором о 
финанцијском leasingu, већ се такав уговор дефинира као уговор о 
оперативном leasingu. За уговоре о оперативном leasingu предвиђено је и 
да ће се у случајевима у којима ти уговори нису изријеком уређени ЗЛРС-
ом на исте примјењивати, овисно о природи конкретног уговора, одредбе 
прописа о обвезним односима које уређују уговор о закупу, уговор о 
купопродаји с оброчном отплатом цијене и сличне уговоре.54 Уговор о 
финанцијском leasingu може бити склопљен на уговорено вријеме не краће 
од двије године, сукладно одредби чл. 9. ст. 1. ЗЛРС-а. 
                                                
47 Закон о leasingu, Службене новине Федерације Босне и Херцеговине бр. 85/2008 
(даље у тексту: ЗЛФБХ). 
48 Закон о лизингу, Службени гласник Републике Српске бр. 70/2007 (даље у 
тексту: ЗЛРС). 
49 Чл. 36. ст. 1. ЗЛФБХ-а. 
50 Чл. 2. ст. 1. т. 4. ЗЛФБХ-а. 
51 Чл. 7. ст. 4. ЗЛФБХ-а. 
52 И то Агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине, према чл. 3. ст. 
1. у вези с чл. 2. ст. 1. т. 1. ЗЛФБХ-а. 
53 Чл. 4. ст. 5. ЗЛФБХ-а. 
54 Према одредби чл. 8. ЗЛРС-а. 
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Уговор о финанцијском leasingu као именовани уговор уређен 
засебним прописом познаје и грчко право. И у грчкоме праву даватељ 
leasingа обвезан је од добављача leasingа прибавити власништво објекта 
leasingа, а уговор о финанцијском leasingu мора бити склопљен у писаном 
облику, с тим да се један примјерак уговора обвезно регистрира и при 
атенском Првоступањском суду.55 Као и у до сада проматраним правним 
порецима, и у грчкоме праву даватељ leasingа може бити само трговачко 
друштво које прибави одговарајућу сугласност надлежног јавноправног 
тијела за обављање послова финанцијског leasingа.56 Приматељ leasingа по 
истеку уговора о финанцијском leasingu има опцију купње објекта leasingа 
или опцију продужења трајања уговора о leasingu.57 Слично српскоме 
ЗФЛ-у грчки закон о финанцијском leasingu прописује да уговор о 
финанцијском leasingu мора бити склопљен на вријеме не краће од три 
године, а да објектом leasingа могу бити само покретнине.58 

Осим посебним прописом, уговори о leasingu могу бити уређени као 
именовани уговори и заједно с осталим појединим типовима уговора у 
грађанским законима и законицима. Тако посебне одредбе о уговору о 
финанцијском leasingu садржавају и грађански законици Пољске, 
Естоније и Литве.59 Естонски и пољски грађански законици говоре само о 
уговору о leasingu, не разликујући изричито финанцијски и оперативни 
leasing, и уређују га на у битноме исти начин као што хрватски ЗОЛ 
уређује уговор о финанцијском leasingu.60 Тако примјерице §361 CCE-а 
дефинира уговор о leasingu као уговор којим се даватељ leasingа обвезује 
прибавити одређени објект leasing од продаватеља одређеног од стране 
приматеља leasingа те дозволити приматељу leasingа кориштење објекта 
leasingа, а приматељ leasingа се обвезује даватељу leasingа платити 
накнаду за кориштење објекта leasingа. Обвеза је приматеља leasingа 
према §363 CCE -а по истеку уговора о leasingu вратити објект leasingа 
даватељу leasingа, осим ако приматељ leasingа не искористи евентуалну 
уговором предвиђену могућност купње објекта leasingа. И у пољскоме 
праву приматељ leasingа има опцију купње објекта leasingа по истеку 
уговора о leasingu. Литавски пак грађански законик уређује уговор о 
                                                
55 Stathopoulus, M., Contract law in Greece, Kluwer Law International, Atena, 2009, 
стр. 231.  
56 И то дозволу Грчке банке, ibid. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Lilleholt, K., Victorin, A., Fötschl, A., Konow, B. E. R., Meidell, A., Torum, A. B., 
Principles of European Law – Lease of Goods, Sellier – European Law Publishers, 
München, 2008., стр. 119 – 120. 
60 У пољскоме грађанском законику (даље у тексту: CCP) уговор о leasingu уређен 
је одредбама чл. 7091 – 70918, а у естонскоме грађанском законику (даље у тексту: 
CCE) одредбама §§ 361 – 367. 
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(финанцијском) leasingu и за разлику од осталих проматраних правних 
поредака у којима приматељ leasingа по истеку уговора о финанцијском 
leasingu има тек опцију купње објекта leasingа, изријеком наводи као 
обиљежје уговора о (финанцијском) leasingu пријелаз права власништва 
објекта leasingа с даватеља на приматеља leasingа по исплати цјелокупне 
накнаде за leasing.61 Дакле, у литавском праву уговори о (финанцијском) 
leasingu дефинирани су као hire-purchase уговори. Објектом уговора о 
(финанцијском) leasingu према чл. 6.568 CCL-а могу бити непотрошне 
покретнине и некретнине, осим земљишта и природног блага. 

У њемачком праву уговори о leasingu с финанцијском сврхом 
сматрају се атипичним уговорима о најму. Док њемачка правна доктрина 
уговор о финанцијском leasingu (Finanzierungsleasingvertrag) дефинира 
као мјешовити уговор с елементима најма и купопродаје,62 или као уговор 
који је најсличнији hire-purchase уговору,63 њемачки грађански законик64 
уређује уговоре о финанцијском leasingu међу потрошачким уговорима 
који иако не укључују позајмљивање новца, имају за сврху финанцирање 
пословне трансакције. Стога BGB и за уговоре о финанцијском leasingu 
упућује на примјену посебних одредби за уговоре о потрошачком 
кредиту.65 Уговори о финанцијском leasingu морају бити склопљени у 
писаном облику, ако није уговорен строжи облик, а могућност склапања 
таквих уговора електроничким путем искључена је изријеком.66 Њемачко 
право не познаје уговор о оперативном leasingu као посебни именовани 
уговор, а њемачка пословна пракса и правна доктрина га редовито 
сматрају класичним уговором о најму у смислу одредбе §535 BGB-а 
(Mietevertrag).67  

Аустријско право не садржи посебне приватноправне норме о 
уговорима о leasingu, као ни швицарско право у којему се уговори о 

                                                
61 Одредба чл. 6.567 литавског грађанског законика (даље у тексту: CCL) гласи: « 
Leasing (финанцијски leasing) је уговор којим се једна страна (даватељ leasingа) 
обвезује према спецификацији друге стране (приматеља leasingа) прибавити од 
треће особе ствар и предати је, у замјену за накнаду, у посјед приматеља leasingа 
за његове пословне потребе, при чему ће, ако није другачије уговорено, по 
исплати цјелокупне накнаде наведене у уговору, ствар постати власништвом 
приматеља leasingа.» 
62 Martinek, M. (ur.), J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gezetzbuch mit 
Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Sellier – de Gruyter, Berlin, 2008, стр. 566. 
63 Markesinis, Sir B., Unberath, H., Johnston, A., The German Law of Contract – A 
Comparative Treatise, Hart Publishing, Oxford i Portland, 2006, стр. 151. 
64 Bürgerlichen Gesetzbuch, даље у тексту: BGB. 
65 Одредба §500 BGB-а. 
66 Одредба §491(1) BGB-а. 
67 Markesinis, op. cit. у биљ. 63; Слакопер, op. cit. у биљ. 21, стр. 1012. 
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финанцијском leasingu сматрају мјешовитим уговорима с више елемената 
закупа него ли купопродаје.68  

Ни француско право не уређује уговор о leasingu као именовани 
уговор, но leasing послови дефинирани су у Монетарном и финанцијском 
закону69 који претежито уређује јавноправне аспекте тих послова. CMF, у 
чл. Л-313-1, изријеком наводи и да се leasing послови, као и сви послови 
најма код којих постоји опција купње објекта leasingа, односно предмета 
најма, сматрају кредитним пословима. 

Ниједна од нордијских држава (Данска, Финска, Исланд, Норвешка и 
Шведска) нема грађански законик, нити уређују уговоре о leasingu као 
именоване уговоре. У Данској су уговори о финанцијском leasingu 
познати у пословној пракси, али нису уређени у законодавству, док је у 
Шведској својевремено био предложен нацрта закона о leasingu, али исти 
приједлог није довео то конкретног законодавног рјешења.70 

У низоземском праву, разликовање уговора о оперативном и 
финанцијском leasingu познато је како у пословној пракси, тако и у 
правној доктрини, но не постоји посебно законодавство које би уређивало 
било који од два типа уговора о leasingu, нити је у плану доношење таквих 
прописа у будућности.71 

3. Уговори о leasingu у праву Еуропске уније и у 
међународним конвенцијама 

У праву Еуропске уније не постоји посебно законодавство које би 
дефинирало и уређивало уговоре о leasingu. Међутим, неколико директива с 
подручја заштите потрошача бит ће од значаја и за уговоре о leasingu у којима 
се као даватељ leasingа појављује трговац, а као приматељ leasingа потрошач. 
Међу тим директивама, као најважнија у односу на уговоре о leasingu може се 
издвојити Директива 93/13/EEC о непоштеним одредбама у потрошачким 
уговорима.72 Наиме, према чл. 3. ст. 1. Директиве 93/13/ЕЕC, Директива се 
примјењује на унапријед формулиране уговоре, а управо се уговори о leasingu 
у пословној пракси најчешће склапају на адхезијски начин, прихватом 
                                                
68 Von Bar, C., Clive, E. (ur.), Principles, Definitions and Model Rules of European 
Private Law – Draft Common Frame of Reference (DCFR) – Full Edition, Sellier – 
European Law Publishers, München, 2009, стр. 1441. 
69 Code monétaire et financier (даље у тексту: CMF). Leasing послови дефинирани 
су под називом crédit baile у одредби L 313-7 CMF-а. 
70 Lilleholt et al., op. cit. у биљ. 59.  
71 Faber, D., Schuijling, B., Financial Leasing and Its Unification by UNIDROIT, 
Electronic Journal of Comparative Law, св. 14, бр. 3, 2010, стр. 2. (доступно на: 
http://www.ejcl.org).   
72 Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts, 
Official Journal L 95 од дана 21.04.1993. године. 
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одредаба уговора који су унапријед формулирани од стране даватеља 
leasingа. Према чл. 3. ст. 1. Директиве, непоштеном уговорном одредбом 
сматрат ће се она уговорна одредба о којој се није индивидуално преговарало 
ако, супротно начелу савјесности и поштења, узрокује значајну неједнакост 
права и обвеза уговорних страна на штету потрошача. Сматрат ће се, према 
чл. 3. ст. 2. Директиве, да се о уговорној одредби није индивидуално 
преговарало ако је била написана унапријед те ако потрошач није био у 
могућности утјецати на њезин садржај, при чему се поглавито мисли на 
унапријед формулиране стандардне уговоре. Одредба чл. 6. ст. 1. Директиве 
одређује да непоштена уговорна одредба неће обвезивати потрошача, док ће 
остатак уговора и даље везати странке ако је уговор могуће одржати без те 
одредбе – при томе се израз „неће обвезивати потрошача“ у правној знаности 
тумачи на начин да ће непоштена уговорна одредба бити ништетна, односно 
да ће уговор који садржи такву одредбу бити дјеломично ништетан.73 
Обзиром leasing друштва у правилу склапање уговора о leasingu увјетују и 
прихватом опћих увјета пословања leasing друштва који чине саставни дио 
уговора о leasingu, то ће у потрошачким уговорима о leasingu приматељ 
leasingа специфична права моћи остваривати према leasing друштву и 
темељем Директиве 93/13/ЕЕC, односно точније, темељем националног 
прописа којим је предметна директива имплементирана у одговарајући 
национални правни поредак. 

Макар право Еуропске уније ни у једном пропису изријеком не дефинира 
точно уговор о leasingu, оно ипак посредно садржи дефиницију leasing 
послова, и то кроз Уредбу 1126/2008/ЕC о прихваћању одређених 
међународних рачуноводствених стандарда у складу с Уредбом 
1606/2002/ЕC.74 Наиме, наведеном уредбом прихваћени су у правном суставу 
Еуропске уније, између осталог, и Међународни рачуноводствени стандарди 
бр. 1775 о тзв. најмовима који су припремљени од стране Одбора за 
међународне рачуноводствене стандарде. Циљ је МРС-а 17 прописати 
одговарајуће рачуноводствене политике и потребна објављивања код 
најмодаваца и најмопримаца у вези с најмовима. МРС 17 разликује 
финанцијске најмове од пословних (оперативних) најмова: финанцијске 
најмове МРС 17 дефинира као најмове којима се већим дијелом преносе сви 
већи ризици и предности повезани с власништвом објекта најма, при чему се 
власништво може, али не мора пренијети на најмопримца; оперативни 
                                                
73 Гавела, Н.; Алинчић, М., Храбар, Д.; Глиха, И.; Јосиповић, Т.; Кораћ, А.; 
Баретић, М.; Никшић, С., Еуропско приватно право, Правни факултет 
Свеучилишта у Загребу, Загреб, 2002, стр. 172. 
74 Commision Regulation 1126/2008/EC of 3 November 2008 adopting certain 
international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 
of the European Parliament and of the Council, Official Journal L 320 од дана 
29.11.2008. године. 
75 Даље у тексту: МРС 17. 
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најмови су према МРС-у 17 сви други најмови који нису финанцијски 
најмови. МРС 17 као примјере финанцијских најмова између осталог наводи 
и случајеве у којима најмопримац има опцију купње предмета најма, али и 
случајеве у којима се по истеку најма на најмопримца преноси право 
власништва предмета најма. За замијетити је да је у прво наведеном случају 
правни положај уговорних страна једнак ономе у уговорима о финанцијском 
leasingu, док је у друго наведеном случају ријеч о hire-purchase уговорима. 
Исто тако, пословни (оперативни) најам близак је уговорном односу који 
произлази из уговора о оперативном leasingu. При том ваља нагласити да је 
класификација најмова коју износи МРС 17 дана искључиво у 
рачуноводствене сврхе и да она ни на који начин не утјече на права и обвезе 
које сукладно позитивним прописима и вољи уговорних страна имају 
уговорне стране у појединим типовима уговора. Примјерице, тако ће у 
хрватском праву уговор о закупу с одредбом према којој право власништва 
закупљене ствари прелази по истеку уговора о закупу на закупника, 
рачуноводствено бити третиран као финанцијски најам у складу с МРС-ом 
17, што никако не значи да ће тај уговор самим тиме и постати уговором о 
финанцијском leasingu; наиме, као што је већ раније наведено, на такав ће се 
уговор темељем одредбе чл. 472. ст. 1. ЗОО-а примјењивати правила ЗОО-а о 
уговорима о купопродаји с оброчном отплатом цијене. 

Уговори о финанцијском leasingu регулирани су и једним важним 
међународним правним инструментом: Конвенцијом UNIDROIT о 
међународном финанцијском leasingu.76 Државе чланице Еуропске уније које 
су ратифицирале CIFL су Француска, Мађарска, Италија и Латвија. У складу 
с одредбом чл. 1. CIFL-а, послом финанцијског leasingа сматра се посао у 
којему даватељ leasingа, према спецификацијама приматеља leasingа, склапа 
уговор о испоруци с добављачем објекта leasingа којим добављач прибавља 
постројење, инвестицијска добра или другу опрему у складу с увјетима 
одобреним од стране приматеља leasingа у мјери у којој се они тичу интереса 
приматеља leasingа, а потом с приматељем leasingа склапа уговор о 
финанцијском leasingu којим одобрава приматељу leasingа право кориштења 
опреме у замјену за плаћање накнаде. CIFL даље дефинира карактеристике 
посла финанцијског leasingа како слиједи: (а) приматељ leasingа специфицира 
опрему и одабире добављача објекта leasingа не ослањајући се примарно на 
стручност и просудбе даватеља leasingа, (б) даватељ leasingа прибавља 
опрему са знањем добављача објекта leasingа о  изричитој вези те набавке с 

                                                
76 Конвенција UNIDROIT о међународном финанцијском леасингу (даље у тексту: 
CIFL) усвојена је у Отави дана 28. свибња 1988. године, а на снагу је ступила дана 
1. свибња 1995. године. До данас (травањ 2011. године) ратифицирало ју је укупно 
десет држава, и то Бјелорусија, Француска, Мађарска, Италија, Латвија, Нигерија, 
Панама, Руска Федерација, Украјина и Узбекистан (в.:  
http://www.unidroit.org/english/implement/i-88-l.pdf). 
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уговором о leasingu који је склопљен или који тек треба бити склопљен 
између даватеља leasingа и приматеља leasingа, (ц) накнада платива темељем 
уговора о leasingu израчунава се тако да иста узима у обзир амортизацију 
цијелог или претежитог дијела набавне цијене опреме. CIFL се примјењује у 
случајевима у којима даватељ leasingа и приматељ leasingа имају сједишта у 
различитим државама ако су обје те државе, али и држава у којој сједиште 
има добављач објекта leasingа, државе уговорнице CIFLа, односно у 
случајевима гдје се као мјеродавно право и за уговор о испоруци и за уговор о 
leasingu примјењује право државе уговорнице CIFL-а.77  

У окриљу UNIDROIT-а припремљен је и усвојен и Модел-закон о 
leasingu.78 Према одредби чл. 2. Модел-закона, финанцијски leasing 
дефиниран је као leasing са или без опције купње објекта leasingа у цијелости 
или појединог његова дијела, који има сљедеће значајке: приматељ leasingа 
специфицира објект leasingа и одабире добављача објекта leasingа; даватељ 
leasingа се обвезује прибавити објект leasingа у изричитој вези с уговором о 
leasingu с чим је упознат и добављач објекта leasingа; накнада платива према 
уговору о leasingu узима (али и не мора узимати) у обзир амортизацију 
инвестиције даватеља leasingа у цијелости или у претежитом дијелу.  

За замијетити је да иако еуропске државе проматране у претходном 
поглављу нису државе уговорнице CIFL-а, уређење уговора о финанцијском 
leasingu у прописима тих држава увелике одговара дефиницији финанцијског 
leasingа из CIFL-а, као и дефиницији финанцијског leasingа из Модел-закона. 
Стога је за закључити да је важност CIFL-а и Модел-закона за нормативно 
уређење уговора о финанцијском leasingu на глобалној разини пуно већа него 
ли би то произлазило из податка о малом броју држава које су ратифицирале 
CIFL, обзиром поред изравне примјене у државама уговорницама CIFL-а, 
одредбе CIFL-а дјелују и посредно, као једна од подлога којом се национални 
законодавци користе при припреми националних прописа о уговорима о 
финанцијском leasingu. 

4. Уговори о leasingu у DCFR-у 

4.1. „Lease of goods“ уговори у DCFR-у 

Модел-правилом IV B – 1:101(2) DCFR-а, тзв. „lease of goods“ уговор 
дефиниран је као уговор којим се једна уговорна страна обвезује другој 

                                                
77 Чл. 3. CIFL-а. 
78 UNIDROIT Модел-закон о leasingu (даље у тексту: Модел-закон) усвојен је у 
Риму дана 13. студенога 2008. године (в.:  
http://www.unidroit.org/english/documents/2010/study59a/s-59a-24-e.pdf). 

http://www.unidroit.org/english/documents/2010/study59a/s-59a-24-e.pdf)
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пружити привремено право упорабе „добара/робе“ у замјену за накнаду 
која може (но не мора) имати облик новчане накнаде.79  

Намјерно за сада остављајући по страни пријевод енглеског израза 
„lease of goods“, потребно је истакнути да је једна од темељних функција 
DCFR-а бити и извор тумачења одговарајућих израза и правних концепата, 
а нужно је нагласити и да би службени коментар DCFR-а80 требало узети 
као аутентично тумачење тог опсежног академског текста. Стога DCFR 
садржи и екстензиван попис дефиниција, неке од којих су од значаја и у 
односу на напријед цитирано модел-правило о „lease of goods“ уговору. 
Прије свега, „lease“ је дефиниран као правни однос који произлази из 
„леасе“ уговора. „Добра/роба“ (енг. „goods“) дефинирана су као тјелесне 
покретне ствари, укључујући бродове, пловила, лебдјелице и зракоплове, 
свемирске објекте, животиње, текућине и плиновите твари. Израз 
„тјелесно“ (енг. „corporeal“) дефиниран је пак у DCFR-у као својство 
физичке опстојности у крутом, текућем или плиновитом облику. 
„Покретнине“ (енг. „movables“) су тјелесне и нетјелесне ствари различите 
од некретнина, а „некретнина“ (енг. „иммовабле пропертy“) јест земљиште 
и све што је са земљиштем тако повезано да не може бити одвојено од 
њега уобичајеним људским дјеловањем. Надаље, у дефиницијама DCFR-а 
наводи се и да електрична струја, информације и податковни записи не 
улазе у дефиницију „добара/робе“, као што истом дефиницијом нису 
покривени нити финанцијски инструменти, па ни они у облику 
вриједносних папира.81 

С обзиром на службену дефиницију израза „goods“ садржану у 
дефиницијама DCFR-а, као и с обзиром на с њом повезане дефиниције, 
аутори су става да најприхватљивији пријевод тога израза на хрватски 
језик не би био онај уобичајени у смислу „добара“ или „робе“, већ да би у 
контексту DCFR-а енглески израз „goods“ требало преводити као 
„покретнине“. 

Потребно је надаље појаснити и што точно значи израз „право 
упорабе“ у изложеној дефиницији „lease of goods“ уговора. Наиме, према 
службеном коментару DCFR-а, DCFR не прави разлику између упорабе у 
смислу уживања користи које уобичајено произлазе из физичког 
посједовања ствари, и кориштења у смислу упорабе проширене и правом 
убирања плодова које ствар даје.82 Макар је та разлика у бројним правним 

                                                
79 Модел-правило IVB. – 1:101(2) DCFR-а у изворном облику гласи: „A contract for 
the lease of goods is a contract under which one party, the lessor, undertakes to provide 
the other party, the lessee, with a temporary right of use of goods in exchange for rent. 
The rent may be in form of money or other value.“ 
80 Службени коментар DCFR-а уредили су Von Bar и Clive, op. cit. у биљ. 68. 
81 Von Bar i Clive, op. cit. у биљ. 68, стр. 68 – 75. 
82 Ibid., стр. 1428. 
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порецима еуропских држава релевантна за разликовање двају засебних 
типова уговора,83 у службеном коментару DCFR-а истакнуто је да та 
разлика није од значаја за примјену модел-правила DCFR-а и да ће се она 
примјењивати на сваки уговор темељем којег у изложеном смислу једна 
уговорна страна има привремено право упорабе покретнине у замјену за 
накнаду, а хоће ли при томе та уговорна страна имати право и на убирање 
плодова од те покретнине, просуђиват ће се према околностима сваког 
појединог случаја.84 

Имајући у виду горе наведене опаске о изразу „гоодс“ те о опсегу 
права на упорабу према DCFR-у, аутори су мишљења да је најприкладнији 
пријевод термина „lease of goods“ на хрватски језик управо „најам 
покретнина“. То мишљење аутора додатно је ојачано и поредбом са 
службеним пријеводима истога израза на службене језике држава чији 
правни сустави, једнако као и хрватски правни сустав, познају разлику 
између права упорабе и права кориштења ствари.85 Стога ће у наставку 
рада умјесто израза „lease of goods“ бити кориштен израз „најам 
покретнина“, но при томе се упозорава да се, имајући у виду намјеру 
твораца DCFR-а појашњену у службеном коментару DCFR-а као његовом 
аутентичном тумачењу, тај израз не смије тумачити на начин који би 
искључивао од примјене модел-правила DCFR-а уговоре о закупу, 
односно уговоре у којима право упорабе ствари обухваћа и право убирања 
плодова те ствари. 

Иако разматрање уговора о најму покретнина у DCFR-у није у 
жаришту овога рада, чини се корисним прије разматрања уговора о 
leasingu у DCFR-у изложити пар примједби на уређење уговора о најму 
покретнина.  

Прије свега, развидно је да (но не и зашто) модел-правила DCFR-а од 
своје примјене изријеком искључују некретнине као предмете најма. Такав 

                                                
83 Уговори којим се једна уговорна страна обвезује предати другој ствар на 
упорабу која не укључује право убирања плодова су, примјерице: уговор о најму у 
хрватском праву (чл. 550. ЗОО-а), Mietvertrag у њемачком праву (§535 BGB-а) те 
у аустријском (§1091 Allgemeines bürgerlicher Gesetzbuch, даље у тексту: ABGB) и 
швицарском праву (чл. 253. Obligationenrecht, даље у тексту: OR) и locazione у 
талијанском праву (чл. 1571., Il Codice Civile, даље у тексту: CCT). Уговори којим 
се једна уговорна страна обвезује предати другој ствар на кориштење које поред 
упорабе ствари укључује и право убирања плодова те ствари, су примјерице: 
уговор о закупу у хрватском праву (чл. 519. ЗОО-а), Pachtvertrag у њемачком 
(§535 BGB-а), аустријском (§1091 ABGB-а) и швицарском праву (чл. 275. OR-а) 
те affito у талијанском праву (чл. 1615 CCT-a). 
84 Von Bar и Clive, op. cit. у биљ. 68, стр. 1429. 
85 Тако њемачки пријевод израза „lease of goods“ гласи „Miete beweglicher Sachen“, 
талијански „locazione di cose mobili“, а пољски „najem rzeczy“. Lilleholt et al., op. 
cit. у биљ. 59, стр. 45, 63. и 80. 
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приступ по мишљењу аутора је значајна препрека унификацији и 
хармонизацији еуропског уговорног права у погледу уговора о најму 
(односно и закупу). Наиме, у већини правних поредака еуропских држава 
примјењују се посебне правне норме које уређују најам (и закуп) 
некретнина, и то првенствено за станове и друге стамбене просторије, за 
пословне просторе и за пољопривредно земљиште.86 Имајући у виду да је 
једна од сврха DCFR-а служити као алат надлежним тијелима Еуропске 
уније у законодавним процесима хармонизације и унификације приватног 
права, према мишљењу аутора у погледу уговора о најму DCFR није 
испунио ту сврху, обзиром се њиме чак ни не покушавају створити модел-
правила која би служила као подлога за израду аката којима би се 
унифицирало шаролико еуропско уговорно право у погледу уговора о 
најму (закупу) некретнина. 

Игнорирајући разноликост поредбеноправних рјешења за најмове 
некретнина, DCFR такођер не испуњује у цијелости ни своју намјеравану 
сврху да служи као свеобухватан академски текст који би потицао 
академску расправу о поредбеноправним питањима. 

Потребно је посебно истакнути и да су у пословној пракси управо 
уговори о најму (закупу) некретнина увијек били и јесу најважнији тип 
уговора о најму (закупу). У прилог тој тврдњи, а илустрације ради, наводи 
се да се у најсвеобухватнијој збирци хрватске судске праксе у подручју 

                                                
86 У хрватском праву у посебним прописима постоје посебне одредбе за уговоре о 
закупу и најму појединих врста некретнина и покретнина које су у правном 
промету изједначене с некретнинама, примјерице за уговоре о закупу пословног 
простора (Закон о закупу пословног простора), уговоре о закупу пољопривредног 
земљишта (Закон о закупу пољопривредног земљишта), уговоре о закупу бродова 
(Поморски законик), уговоре о закупу зракоплова (Закон о обвезним и 
стварноправним односима у зрачном промету), те уговоре о најму станова (Закон 
о најму станова). У њемачком праву постоје посебне одредбе за уговоре о најму 
стамбених простора (Wohnraummietverhältnisse, §§549 – 577а BGB-а) и уговоре о 
закупу фарми (Landpachtvertrag, §§585 – 597 BGB-а), док се опће одредбе за 
уговоре о најму заједно с одређеним специјалним одредбама за уговоре о најму 
стамбених простора на одговарајући начин примјењују на уговоре о најму 
пољопривредног земљишта (§578(1) BGB-а), уговоре о најму простора који нису 
намијењени становању (§578(2) BGB-а) и уговоре о најму регистрираних бродова 
(§578а BGB-а). У аустријском праву, примјерице, уговори о најму станова, 
осталих стамбених простора те пословних простора уређени су посебним 
прописом (Mietrechtsgesetz). И француски Code Civile (даље у тексту: CCF) поред 
уређења опћег уговора о најму (contrat de louage, чл. 1709. CCF-а), садржи и 
посебне одредбе заједничке за најмове стамбених простора и руралне имовине 
(чл. 1714. – 1751. CCF-а), те специјалне одредбе за најмове стамбених простора 
(чл. 1752. – 1762. CCF-а), за пољопривредне најмове (чл. 1763. – 1778. CCF-а) и за 
најмове стоке (чл. 1800. – 1831. CCF-а). 
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обвезних односа,87 од укупно 53 судске одлуке које се односе на уговоре о 
најму и уговоре о закупу, само осам њих односи на уговоре о најму и 
закупу покретнина, и то прије свега моторних возила и стројева. Чак је и у 
самом коментару DCFR-а, односно у коментару серије Начела еуропског 
права (Principles of European Law – PEL) која је претходила објави 
коментара DCFR-а, изричито наведено да су у пословној пракси 
најважнији типови уговора о најму управо уговори о најму некретнина.88 
Стога се закључује да ће DCFR као опцијски инструмент (што је такођер 
једна од намјераваних сврха DCFR-а) у свакодневној пословној пракси 
бити могуће примијенити само ријетко, у малом ограниченом броју 
случајева у којима би уговорне стране могле уређење међусобних права и 
обвеза из уговора о најму покретнина подвргнути примјени модел-правила 
за уговоре о најму покретнина изложених у DCFR-у. 

Поред критике иницијалног приступа у DCFR-у при уређењу уговора 
о најму који приступ искључује унификацију уговора о најму некретнина, 
ваља истакнути да у погледу уговора о најму покретнина DCFR испуњава 
све своје прокламиране сврхе, обзиром је све темељне заједничке значајке 
различитих типова уговора о најму покретнина у еуропском уговорном 
праву (прије свега заједничке значајке уговора о најму и закупу, односно 
одговарајућих сличних уговора у еуропском уговорном праву) 
идентифицирао и објединио у релативно једноставној дефиницији уговора 
о најму покретнина изложеној у цитираном модел-правилу IV B – 1:101 
DCFR-а. Те исправно препознате заједничке значајке различитих типова 
уговора о најму и закупу покретнина у еуропском уговорном праву су: 
привремени карактер права упорабе (кориштења) изнајмљене (закупљене) 
ствари;89 наплатни карактер уговора90 који разликује такве уговоре од 
сличних уговора којима се ствар предаје на бесплатну упорабу;91 
предметом уговора могу бити само непотрошне ствари;92 

                                                
87 Слакопер, З., Судска пракса 1980 – 2005. и библиографија радова уз Закон о 
обвезним односима, РРиФ Плус, Загреб, 2005. 
88 Lilleholt et al., op. cit. у биљ. 59, стр. 101. 
89 Усп. модел-правило IVB. – 1:101(2) DCFR-а с одредбама §§535, 546 и 584б 
BGB-а, §1090 ABGB-а, чл. 1709. CCF-а, чл. 1571. CCT-а и чл. 536. и 566. ЗОО-а. 
90 Усп. модел-правило IVB. – 1:101(2) DCFR-а с одредбама §535 BGB-а, §§1090 и 
1092 ABGB-а, чл. 1709. CCF-а, чл. 1571. CCT-а и чл. 519. и 550. ЗОО-а. 
91 Као што су, примјерице, посудба у хрватском праву (чл. 509. ЗОО-а) и Leihe у 
њемачком праву (§598 BGB-а). 
92 За DCFR то произлази из обвезе најмопримца да врати најмодавцу исту ствар 
(одредба IVB. – 5:109 DCFR-а), у неким правним порецима је то изријеком 
предвиђено прописом (примјерице, за аустријско право в. §1090 ABGB-а), а у 
неким правним порецима је то опћеприхваћено стајалиште правне знаности 
(примјерице, за хрватско право в. Горенц, op. cit. у биљ. 14, стр. 796. и 835; 
Слакопер et al., op. cit. у биљ. 2, стр. 254). 
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најмодавац/закуподавац не мора нужно бити власником предмета 
најма/закупа.93 

Као што је већ речено, DCFR не разликује право упорабе ствари од 
права кориштења ствари; стога, ако би била уговорена примјена DCFR-а 
као опцијског инструмента, DCFR би се једнако могао примијенити на 
односе које би уобичајено потпадали под уређење два различита типа 
уговора предвиђена у националноме праву, а питање припада ли 
најмопримцу право убрати плодове изнајмљене ствари рјешавало би се 
утврђивањем економске сврхе најма и осталих околности сваког појединог 
случаја. Из наведених разлога, модел-правила DCFR-а уистину могу 
послужити као алат за хармонизацију различитих типова уговора о најму 
покретнина предвиђених у националним прописима еуропских држава. 

4.2. Појам уговора о leasingu у DCFR-у 

DCFR не познаје уговор о leasingu као именовани уговор, односно не 
садржи дефиницију уговора о leasingu, а нити тај уговор спомиње у својим 
модел-правилима под тим називом, барем не у књизи IV DCFR-а која уређује 
сродне типове уговора. 

Међутим, међу опћим модел-правилима за уговоре о најму покретнина, и 
то у модел-правилу IV B – 1:101(4) DCFR-а, наводи се да примјена модел-
правила садржаних у дијелу књиге IV DCFR-а о уговорима о најму 
покретнина није искључена само због чињенице да уговор о најму 
покретнине има финанцијску сврху, да најмодавац има улогу даватеља 
финанцирања или због чињенице да најмопримац има опцију постати 
власником изнајмљене ствари.94 

Иако у књизи IV DCFR-а не говори изријеком о уговору о 
(финанцијском) leasingu, DCFR препознаје одређене специфичне значајке 
тога уговора, а ставимо ли наведено модел-правило DCFR-а у контекст раније 
цитираног модел-правила којом се дефинира уговор о најму покретнина, 
можемо закључити да DCFR поима уговор о финанцијском leasingu као 
уговор којим се даватељ leasingа обвезује одобрити приматељу leasingа 
привремено право упорабе покретнине као објекта leasingа у замјену за 
новчану или другу накнаду, при чему или уговор има финанцијску сврху, 
и/или је даватељ leasingа је у функцији финанцијера leasing посла и/или 
приматељ leasingа има опцију купње објекта leasingа. Разлог због којег се у 
књизи IV DCFR-а не говори о уговору с таквим значајкама као о уговору о 

                                                
93 Von Bar i Clive, op. cit. у биљ. 68, стр. 1433. 
94 Одредба IV B – 1:101(4) DCFR-а изворно гласи: «The application of this Part of 
Book IV is not excluded by the fact that the contract has a financing purpose, the lessor 
has the role as a financing party, or the lessee has an option to become owner of the 
goods». 
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финанцијском leasingu дан је у службеном коментару DCFR-а: «Такви 
уговори често се називају уговорима о финанцијском leasingu. Слични 
послови дефинирани су у националним законодавствима под различитим 
називима. Треба имати у виду да се енглески назив «leasing», као и мање или 
више аналогни називи на другим језицима, учестало раби за означавање 
послова који имају само неке од значајки овдје наведених или имају важне 
додатне карактеристике.»95 

Дакле, DCFR не уређује уговор о (финанцијском) leasingu, већ уређује 
уговор о најму покретнина «с финанцијском сврхом» који је по правној 
природи близак уговору о финанцијском leasingu. При том, на такве уговоре о 
најму покретнина с финанцијском сврхом примјењују се опћа модел-правила 
DCFR-а за уговоре о најму покретнина, али и неколико специфичних модел-
правила DCFR-а резервираних управо за уговоре о најму покретнина с 
финанцијском сврхом. 

Једно од таквих специфичних модел-правила је и модел-правило IV B – 
2:103 DCFR-а према којему у случајевима кад се прешутно продужује трајање 
уговора о најму покретнина склопљеног на одређено вријеме, ако је накнада 
за упорабу покретнине претходно прешутном продужењу трајања уговора 
била калкулирана на начин да је узимала у обзир амортизацију покретнине, 
тада се накнада платива у раздобљу продужене примјене мора ограничити на 
оно што би била разумна накнада имајући у виду већ претходно плаћене 
износе. 

За разлику од опћег модел-правила за уговоре о најму покретнина према 
којему се, ако није друкчије договорено, покретнина ставља на располагање 
најмопримцу у мјесту у којем сједиште има најмодавац (модел-правило IV B 
– 2:101 DCFR-а), специфично модел-правило за уговоре о најму покретнина с 
финанцијском сврхом (IV B – 3:101(2) DCFR-а) предвиђа обвезу даватеља 
leasingа, у уговорима у којима даватељ leasingа прибавља објект leasingа од 
добављача објекта leasingа изабраног од стране приматеља leasingа и то 
према спецификацији приматеља leasingа, да објект leasingа стави на 
располагање приматељу leasingа у мјесту сједишта приматеља leasingа, 
односно у мјесту његова уобичајеног боравишта. 

Даљње специфично модел-правило за уговоре о најму покретнина с 
финанцијском сврхом је модел-правило IV B – 3:104(2) DCFR-а према којему 
у уговорима у којима је накнада калкулирана с обзиром на амортизацију 
покретнине даватељ leasingа не одговара за погоршање покретнине настало 
њезиним кориштењем. 

Модел-правила IV B – 4:104 DCFR-а предвиђају да у случајевима у 
којима даватељ leasingа прибавља према спецификацији приматеља leasingа 
покретнине од добављача објекта leasingа изабраног од стране приматеља 
leasingа, те у случајевима у којима приматељ leasingа одобрава увјете уговора 
                                                
95 Von Bar и Clive, op. cit. у биљ. 68, стр. 1433. 
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о испоруци, као и у другим сличним случајевима, даватељ leasingа не 
одговара за неиспуњење (не-испоруку објекта leasingа), закашњело испуњење 
ни за испоруку објекта leasingа с недостатком, осим ако је наведено изравна 
посљедица дјеловања или пропуштања даватеља leasingа. 

Посљедње специфично правило за уговоре о најму покретнина с 
финанцијском сврхом садржано је у модел-правилу IVB. - 5:104 DCFR-а, 
према којему у уговорима у којима је накнада калкулирана с обзиром на 
амортизацију покретнине приматељ leasingа има обвезу тијеком трајања 
уговора одржавати покретнину у стању у каквом је она била на почетку 
уговореног раздобља кориштења. 

Замјерке овако изложеном уређењу уговора о (финанцијском) leasingu у 
DCFR-у су бројне.  

Прије изношења истих замјерки, чини се сходним цитирати дио 
службеног коментара DCFR-а у којему се након оквирног излагања сврхе и 
подручја примјене CIFL-а наводи: «Мало се постиже дефинирањем таквих 
уговора [оп.а. уговора о финанцијском leasingu] као засебних уговора својега 
типа, различитих од уговора о најму покретнина, и тиме издвајањем таквих 
уговора од примјене одредаба књиге IV DCFR-а о уговорима о најму 
покретнина».96 

На жалост, по мишљењу аутора, мало тога се постигло управо не 
дефинирањем уговора о финанцијском leasingu као засебних уговора, 
односно мало тога се постигло издвајањем само неких значајки уговора о 
финанцијском leasingu и примјеном неких специфичних модел-правила 
DCFR-а за такве тзв. уговоре о најму покретнина с финанцијском сврхом, 
односно примјеном на такве уговоре опћих модел-правила за уговоре о најму 
покретнина. 

Наиме, игнорирањем специфичних значајки уговора о финанцијском 
leasingu предвиђених у националним правима еуропских држава које познају 
тај уговор као именовани уговор (као што су само примјерице, формалност 
уговора,97 ограничење страначке аутономије у погледу тога тко се може 
појавити као даватељ leasingа,98 опсежан број објективно битних састојака 
уговора99 и сл.), довело се до тога да DCFR своју сврху као опцијског 
инструмента може у потпуности остварити само ако га као опцијски 
инструмент уговарају држављани и правне особе које припадају некоме од 
                                                
96 Ibid., стр. 1432. 
97 Усп. захтјев за писаним обликом уговора у одредбама чл. 36. ст. 3. ЗОЛ-а, чл. 6. 
ст. 3. ЗФЛ-а, чл. 5. ст. 4. ЗФЛЦГ-а, чл. 36. ст. 1. ЗЛФБХ-а, §491(1) BGB-а, а за 
грчко право в. Статхопоулус, op. cit. у биљ. 55. 
98 Само трговачко друштво које је прибавило одобрење надлежног јавноправног 
тијела, усп. одредбе чл. 4. и 6. ст. 1. и 2. ЗОЛ-а, чл. 10. ст. 2. ЗФЛ-а, чл. 3. ст. 1. и 
чл. 2. ст. 1. т. 1. ЗЛФБХ-а, а за грчко право в. Статхопоулус, op. cit. у биљ. 55. 
99 Усп. одредбе чл. 36. ст. 1. ЗОЛ-а, чл. 6. ст. 1. ЗФЛ-а, чл. 5. ЗФЛЦГ-а и чл. 36. ст. 
1. ЗЛФБХ-а. 
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еуропских правних поредака који не познају уговор о финанцијском leasingu 
као именовани уговор. Обзиром су специфичне значајке уговора о 
финанцијском leasingu у правним порецима који познају уговор о 
финанцијском leasingu изложене у одредбама националних прописа које су 
присилне нарави, то у тим правним порецима уговорне стране неће моћи 
уговорити примјену модел-правила DCFR-а о уговорима о најму покретнина 
с финанцијском сврхом јер ће у правилу управо за битне значајке тога 
уговора предност морати дати присилним одредбама националног прописа. 

Надаље, проблематично је и само уређење уговора о најму покретнина с 
финанцијском сврхом у DCFR-у као заправо уговора о најму sui generis којега 
с таквом правном природом каква му је дана у DCFR-у заправо не познаје 
нити један еуропски правни поредак. Тако се на уговоре о најму покретнина с 
финанцијском сврхом примјењују опће одредбе уговора о најму покретнина 
које нису сукладне ни с правном нарави уговора о финанцијском leasingu ни с 
правном нарави уговора о најму покретнина с финанцијском сврхом као sui 
generis уговора предвиђених DCFR-ом. При томе, посебно се истиче опће 
правило према којему најмодавац/даватељ leasingа не мора бити власником 
предмета најма/објекта leasingа – што је у супротности с једним од темељних 
обиљежја уговора о финанцијском leasingu, како по CIFL-у, тако и према 
сваком од појединих проматраних правних поредака који познају уговор о 
leasingu као именовани уговор100 – а то је да је темељна обвеза даватеља 
leasingа прибавити власништво објекта leasingа од добављача објекта 
leasingа. Такођер, проблематична је и примјена опћег модел-правила IV B – 
2:102(2) DCFR-а која допушта склапање уговора на неодређено вријеме, што 
је у супротности с уређењем уговора о leasingu у еуропским правним 
порецима гдје је управо точно одређено вријеме трајања уговора један од 
објективно битних састојака уговора о leasingu.101 

Ни сва посебна модел-правила развијена у DCFR-у за уговоре о најму 
покретнина с финанцијском сврхом не одговарају правној природи уговора о 
финанцијском leasingu како је он схваћен у правним порецима који тај уговор 
познају као именовани уговор.  

Тако модел-правило о прешутном продужењу примјене уговора одудара 
од рјешења националних прописа према којима је продужење примјене 
уговора о leasingu могуће тек договором даватеља и приматеља leasingа или 
уопће није ни могуће.102 Такођер, за разлику од модел-правила IV B – 3:101(2) 
DCFR-а које предвиђа обвезу даватеља leasingа да преда приматељу leasingа 
објект leasingа, таква обвеза даватеља leasingа у националним прописима који 

                                                
100 Усп. одредбе чл. 1. CIFL-а, чл. 5. ст. 1. ЗОЛ-а, чл. 2. ЗФЛ-а, чл. 35. ЗЛФБХ-а, 
§361 CCE-а, чл. 6.567 CCL-а, а за грчко право в. Статхопоулус, op. cit. у биљ. 55. 
101 Усп. одредбе чл. 36. ст. 1. ЗОЛ-а, чл. 6. ЗФЛ-а и чл. 36. ст.1. ЗЛФБХ-а. 
102 Усп. одредбе чл. 48. ст. 1. ЗОЛ-а, чл. 6. ст. 2. ЗФЛ-а, чл. 18. ЗФЛЦГ-а, чл. 56. 
ст. 1. ЗЛФБХ-а, §363 CCE-а, а за грчко право в. Статхопоулус, op. cit. у биљ. 55. 
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уређују уговор о leasingu не постоји јер је обвеза предаје објекта leasingа 
приматељу leasingа у правилу специфична обвеза добављача објекта 
leasingа.103 

Додатну конфузију у уређењу уговора о финанцијском leasingu у DCFR-у 
уноси књига IX DCFR-а која садржи модел-правила о стварноправном 
осигурању на покретнинама, и то опће модел-правило о придржају права 
власништва (IX – 1:103 DCFR-а) које у набрајању специфичних случајева 
придржаја права власништва наводи и придржај права власништва у 
уговорима о финанцијском leasingu у случајевима гдје по истеку трајања 
уговора о leasingu приматељ leasingа има опцију купње објекта leasingа или 
право наставити користити објект leasingа без накнаде или уз плаћање 
паушалне накнаде. Не само да је предметно модел-правило једино модел-
правило које изријеком именује уговор о финанцијском leasingu, и то 
супротно ранијем образложењу изнесеном у коментару књиге IV DCFR-а о 
разлозима некориштења израза (финанцијски) leasing у DCFR-у, већ се тај 
једини изравни спомен уговора о финанцијском leasingu налази у контексту 
који је апсолутно противан правној природи уговора о финанцијском leasingu. 
Наиме, као што је то било изложено у овоме раду у дијелу у којем је 
проматрано уређење уговора о финанцијском leasingu у националним 
законодавствима, и као што то и сам DCFR изријеком признаје у књизи IV 
DCFR-а када уговор о финанцијском leasingu спомиње у контексту уговора о 
привременом праву упорабе покретнине, господарска сврха уговора о 
финанцијском leasingu је финанцирање привременог кориштења, пролазне 
упорабе одређене ствари, а не трајни пријенос права власништва. Стога се ни 
чињеница да је кроз цијело трајање уговора о leasingu власник објекта 
leasingа управо даватељ leasingа, ни чињеница да приматељ leasingа 
евентуално има тек пуку опцију купње објекта leasingа, не могу тумачити на 
начин да даватељ leasingа заправо придржава своје право власништва на 
објекту leasingа до тренутка када ће приматељ leasingа искористити опцију 
купње објекта leasingа. Ова протурјечност књиге IV и књиге IX DCFR-а 
вјеројатно је ненамјерна посљедица неусуглашеног рада различитих 
истраживачких скупина при припреми текста DCFR-а.  

Из свега изложенога се закључује како DCFR у погледу уређења уговора 
о (финанцијском) leasingu није испунио намјераване сврхе. Наиме, с обзиром 
на унутарње протурјечности између појединих књига DCFR-а у погледу 
правне природе уговора о финанцијском leasingu, на избјегавање уређења 
уговора о leasingu као засебног именованог уговора, на неуважавање 
опћеприхваћених ставова правне знаности у погледу правне природе уговора 
о leasingu и на неуважавање специфичних рјешења националних правних 
поредака која не само да нису изнимке од правила већ представљају 
заједничка обиљежја уговора о leasingu у свим еуропским правним порецима 

                                                
103 Усп. одредбе чл. 49. ЗОЛ-а и чл. 6.570 CCL-а. 
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који познају уговор о leasingu као именовани уговор, јасно је да модел-
правила DCFR-а не могу допринијети унификацији и хармонизацији 
еуропског уговорног права у погледу уговора о leasingu, нити могу служити 
као темељ за будући опцијски инструмент чији би примјену уговарали 
даватељ и приматељ leasingа у конкретном пословном односу. 

Поред наведене критике (не)уређења уговора о leasingu у DCFR-у, 
потребно је похвалити и приступ који је заузео DCFR у два специфична 
аспекта. 

Једно од позитивних обиљежја књиге IV DCFR-а при уређењу уговора о 
најму покретнина је изричито искључивање примјене модел-правила 
садржаних у књизи IV DCFR-а на уговоре којима су се уговорне стране 
споразумјеле да ће по протеку одређеног периода упорабе покретнине на 
најмопримца пријећи право власништва изнајмљене ствари. Модел-правило 
IV B – 1:101(3) DCFR-а наводи да се на такве уговоре, чак и ако су их 
уговорне стране назвале уговорима о најму, модел-правила о најму 
покретнина неће примјењивати. Такво искључење тзв. hire-purchase уговора 
је и логичан корак с обзиром на дефиницију уговора о најму покретнина као 
уговора чија је главна карактеристика одобравање привременог права 
упорабе покретнине, односно чија сврха није трајни пријенос права 
власништва.  

Похвално је и што у модел-правилу IV B – 1:102 DCFR-а, DCFR 
изријеком убраја и уговоре о најму покретнина (а посљедично, у оквиру 
истих и уговоре о најму с финанцијском сврхом) међу потрошачке уговоре, 
под увјетом да је најмодавац/даватељ leasingа из уговора трговац, а 
најмопримац/приматељ leasingа потрошач. 

5. Закључне напомене 

За закључити је да је у еуропском уговорном праву законодавно 
уређивање уговора о leasingu првенствено карактеристика правних сустава 
транзицијских држава, обзиром се у осталим државама уговор о leasingu у 
правилу не проналази као именовани уговор.  

Уговор о leasingu најчешће се дефинира као уговор којим се даватељ 
leasingа обвезује приматељу leasingа прибавити право власништва објекта 
leasingа од добављача објекта leasingа и приматељу leasingа одобрити 
право кориштења тог објекта leasingа на одређено раздобље, а овај се 
обвезује плаћати му за то одређену накнаду.104 

При законодавном нормирању уговора о leasingu често се као 
смјерница користе одредбе Конвенције UNIDROIT о међународном 
финанцијском leasingu, а уговор о финанцијском leasingu је и примаран 

                                                
104 Усп. одредбе чл. 5. и 35. ЗОЛ-а, чл. 2. ЗФЛ-а, чл. 2. ст. 1. ЗФЛЦГ-а, чл. 35. 
ЗЛФБХ-а, §361 CCE-а и чл. 6.567 CCL-а. 



 
Зборник радова „XXI век – век услуга и Услужног права“, Крагујевац, 2011. 

 185 

тип уговора о leasingu који се појављује у националним прописима 
еуропских држава, док уговор о оперативном leasingu као засебни 
именовани уговор познају само неки еуропски правни пореци.105 Међутим, 
и у правним порецима у којима је као именовани уговор уређен само 
уговор о финанцијском leasingu, допуштањем уговорне одредбе у уговору 
о финанцијском leasingu према којој приматељ leasingа неће имати опцију 
купње објекта leasingа, de facto се такав уговор претвара у уговор о 
оперативном leasingu.106 

Заједничка карактеристика уговора о leasingu у проматраним правним 
порецима јест да је у правилу ријеч о формалном уговору за који закон 
изријеком предвиђа склапање уговора у писаном облику.107 Даватељ 
leasingа у правилу може бити само трговачко друштво које је прибавило 
посебно одобрење надлежног јавноправног тијела за обављање послова 
leasingа108, а обвеза даватеља leasingа је не само предати објект leasingа на 
кориштење приматељу leasingа, него и претходно томе прибавити 
власништво објекта leasingа од треће особе, добављача објекта leasingа.109 
Објективно битни састојак уговора о leasingu у свим проматраним 
правним порецима јест и накнада  коју је за кориштење објекта leasingа 
обвезан плаћати приматељ leasingа.110 Временски ограничено трајање 
уговора о leasingu такођер је објективно битан састојак уговора, а у 
правилу је одређивање тога трајања препуштено страначкој аутономији 
даватеља и приматеља leasingа, но у неким правним суставима изријеком 
је законом предвиђено и најкраће трајање уговора о leasingu.111 

Доктринарно разликовање изравног и неизравног leasingа у правилу 
нема практичних правних посљедица, осим у неким правним суставима 
гдје чињеница да је даватељ leasingа и добављач објекта иста особа за 

                                                
105 Чл. 5. ст. 4. и чл. 35.  ЗОЛ-а, чл. 5. ст. 4. и чл. 35. ЗЛФБХ-а. 
106 Усп. одредбе чл. 5. ст. 3. и 4. ЗОЛ-а с одредбама чл. 6. ст. 2. ЗФЛ-а и чл. 3. 
ЗФЛЦГ-а. 
107 Усп. одредбе чл. 36. ст. 3. ЗОЛ-а, чл. 6. ст. 3. ЗФЛ-а, чл. 36. ст. 1. ЗФЛБХ-а, чл. 
5. ст. 4. ЗФЛЦГ-а, али и §491(1) BGB-а; за грчко право в. Статхопоулус, op. cit. у 
биљ. 55. 
108 Усп. одредбе чл. 4. и 6. ст. 1. и 2. ЗОЛ-а, чл. 10. ст. 2. ЗФЛ-а, чл. 3. ст. 1. и чл. 2. 
ст. 1. т. 1. ЗЛФБХ-а, а за грчко право в. Статхопоулус, op. cit. у биљ. 55. 
109 Усп. одредбе чл. 1. CIFL-а, чл. 5. ст. 1. ЗОЛ-а, чл. 2. ЗФЛ-а, чл. 35. ЗЛФБХ-а, 
§361 CCE-а, чл. 6.567 CCL-а, а за грчко право в. Статхопоулус, op. cit. у биљ. 55. 
110 Усп. одредбе чл. 5. и 35. ЗОЛ-а, чл. 2. ЗФЛ-а, чл. 2. ст. 1. ЗФЛЦГ-а, чл. 35. 
ЗЛФБХ-а, §361 CCE-а и чл. 6.567 CCL-а. 
111 Тако, је примјерице одредбом чл. 3. ЗФЛ-а и чл. 9. ст. 1. ЗЛРС-а превиђено 
најкраће трајање уговора о leasingu од двије године, а одредбом чл. 36. ст. 1. 
ЗЛФБХ-а од шест мјесеци. 
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такве случајеве узрокује искључење примјене одредаба националног 
прописа о уговорима о финанцијском leasingu.112 

Објектом leasingа у правилу могу бити и покретне и непокретне 
ствари,113 а објект leasingа и добављача објекта leasingа у правилу одабире 
приматељ leasingа по чијој спецификацији даватељ leasingа прибавља 
објект leasingа од добављача објекта leasingа.114 

Господарска сврха уговора о leasingu у проматраним правним 
порецима је финанцирање кориштења објекта leasingа, а приматељ 
leasingа тек евентуално има опцију купње објекта leasingа или опцију 
продужења уговора о leasingu, но у неким се правним суставима под 
дефиницију уговора о leasingu, по мишљењу аутора погрешно, подводе и 
тзв. hire-purchase уговори које карактеризира аутоматизам у пријелазу 
права власништва објекта leasingа на приматеља leasingа по истеку 
уговора и који за сврху заправо имају трајни пријенос права 
власништва.115 

Важним неизравним извором сувременог еуропског уговорног права 
оцјењује се и свеобухватни академски текст DCFR који је на жалост у 
погледу уређења уговора о leasingu подбацио у остварењу својих 
намјераваних сврха. Због унутарњих протурјечности између појединих 
књига DCFR-а у погледу правне природе уговора о финанцијском leasingu, 
због избјегавања уређења уговора о leasingu као засебног именованог 
уговора, због неуважавања опћеприхваћених ставова правне знаности у 
погледу правне природе уговора о leasingu и неуважавања специфичних 
рјешења националних правних поредака која представљају заједничка 
обиљежја уговора о leasingu у свим еуропским правним порецима који 
познају уговор о leasingu као именовани уговор, закључује се да модел-
правила DCFR-а не могу допринијети унификацији и хармонизацији 
еуропског уговорног права у погледу уговора о leasingu, нити могу 
служити као темељ за будући опцијски инструмент чију би примјену 
уговарали даватељ и приматељ leasingа у конкретном пословном односу. 

 
 
 
 
 

                                                
112 В. одредбу чл. 13. ЗФЛ-а и чл. 7. ЗЛРС-а. 
113 Усп. одредбе чл. 2. ст. 1. ЗОЛ-а, чл. 4. ЗФЛ-а, чл. 4. ЗФЛЦГ-а и чл. 2. ст. 1. т. 4. 
ЗЛФБХ-а.  
114 Усп. одредбе чл. 35. ст. 2. и чл. 40. ЗОЛ-а, чл. 2. ЗФЛ-а, чл. 9. ЗФЛЦГ-а, чл. 6. 
ст. 1. ЗЛРС-а, чл. 35. ст. 2. ЗЛФБХ-а и чл. 6.567 CCL-а. 
115 За hire-purchase уговоре као тип уговора о leasingu в. одредбу чл. 3. ЗФЛЦГ-а и 
чл. 6.567 CCL-а. 
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LEASING CONTRACTS IN EUROPEAN CONTRACT LAW 

Summary 

Modern development of commercial contract law in the first decade of the 21st 
century spawned, as one of the common features of legal systems of countries in 
transition, the increased government control and regulation of financial services 
which is reflected, inter alia, in the intervention of national legislators in the leasing 
contract. This legislative intervention has transformed the leasing contract from a 
contract of autonomous commercial law into a contrat nommé described in a 
separate law. This paper analyses and compares the legal norms governing leasing 
contracts in selected legal systems of Member States of the European Union and in 
the legal system of the Republic of Croatia as a candidate country, but also in legal 
systems of the Republic of Serbia and of the Bosnia and Herzegovina as the 
potential EU candidate countries. National solutions are observed in the context of 
the existing acquis communautaire, but also in the context of possible future results 
of the current process of harmonization and unification of contract law at European 
level, and above all in light of the principles, definitions and model-rules contained 
in the voluminous academic text known as the Draft Common Frame of Reference 
for a European Private Law (DCFR). Comparing national solutions with the 
proposals contained in the DCFR, while keeping in mind the proclaimed purposes 
of DCFR, the authors evaluated whether the model-rules of DCFR on leasing 
contracts could be used as the foundation for a future optional instrument and as the 
toolbox for the drafters of EU rules. 
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