
 
 
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, u postupku pokrenutom 
povodom zahtjeva društva Blue Iris Resolution društvo s ograničenom odgovornošću za 
financiranje sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6a, OIB: 87064273078, koje zastupa 
opunomoćenica Ivna Medić, odvjetnica u odvjetničkom društvu KALLAY&PARTNERI iz 
Zagreba, Ilica 1A/III, OIB:86709918716, za ukidanje odobrenja za obavljanje poslova 
leasinga, na temelju odredbe članka 15. točke 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor 
financijskih usluga (Narodne novine broj 140/05 i 12/12) te članka 30. stavka 4. Zakona o 
leasingu (Narodne novine, broj 141/13), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. svibnja 
2022., donosi 
 

R J E Š E N J E 
 

 
1. Društvu Blue Iris Resolution društvo s ograničenom odgovornošću za financiranje sa 

sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6a, OIB: 87064273078, ukida se odobrenje 
za obavljanje poslova leasinga, izdano 13. ožujka 2008. rješenjem Hrvatske agencije 
za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 451-01/07-02/88, URBROJ: 326-114-08-
14. 
 

2. Društvu Blue Iris Resolution društvo s ograničenom odgovornošću za financiranje sa 
sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6a, OIB: 87064273078, nalaže se odmah 
poduzeti, a najkasnije u roku od 30 dana, provesti sve potrebne radnje kod nadležnog 
trgovačkog suda radi provođenja upisa promjena sukladno ovom rješenju te Hrvatskoj 
agenciji za nadzor financijskih usluga dostaviti rješenje o promjenama u sudskom 
registru, najkasnije u roku od osam dana od njegova primitka. 
 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
 

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) je dana 14. travnja 
2022. zaprimila zahtjev društva Blue Iris Resolution društvo s ograničenom odgovornošću za 
financiranje sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6a, OIB: 87064273078 (dalje u tekstu: 
Društvo), koje zastupa opunomoćenica Ivna Medić, odvjetnica u odvjetničkom društvu 
KALLAY&PARTNERI iz Zagreba, Ilica 1A/III, OIB:86709918716, za donošenje rješenja o 
ukidanju odobrenja Društvu za obavljanje poslova leasinga izdanog 13. ožujka 2008. 
rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 451-01/07-02/88, 
URBROJ: 326-114-08-14. 
 
 Naime, odredbom članka 30. stavak 2. Zakona o leasingu (Narodne novine, broj 141/13; dalje 
u tekstu Zakon) propisano je da leasing društvo može donijeti odluku o prestanku poslovanja 
kao leasing društvo i nastaviti poslovati kao drugo trgovačko društvo pod uvjetom da u portfelju 
nema važećih ugovora o leasingu, a stavkom 3. istog članka Zakona je propisano kako je 
leasing društvo dužno prije upisa odluke o promjeni predmeta poslovanja u sudski registar, 
dobiti rješenje Hanfe o ukidanju odobrenja za obavljanje poslova leasinga.   
 
U predmetnom zahtjevu se navodi da je Društvo dana 30. prosinca 2021. donijelo odluku o 
prestanku poslovanja kao leasing društvo sukladno članku 30. stavak 2. Zakona, s obzirom 
da u svom portfelju nije imalo važećih ugovora o leasingu. Nadalje se navodi da će Društvo 
po ukidanju odobrenja za obavljanje poslova leasing podnijeti sudskom registru Trgovačkog 
suda u Zagrebu prijavu za upis promjene tvrtke i predmeta poslovanja u skladu s odlukom 
člana Društva od 30. prosinca 2021. kojom se utvrđuje novi predmet poslovanja. 
 



Društvo je uz zahtjev i „ODLUKU DRUŠTVA Blue Iris Resolution d.o.o. o prestanku poslovanja 
kao leasing društvo“ dostavilo i izvornik izmijenjenog osnivačkog akta Društva te „Odluku o 
utvrđenju predmeta poslovanja društva Blue Iris Resolution društvo s ograničenom 
odgovornošću za financiranje“, obje od 30. prosinca 2021. godine. Nadalje je dostavljena 
Izjava Društva od 23. prosinca 2021. da Društvo na dan 23. prosinca 2021. nema važećih 
ugovora o leasingu u svom portfelju, te je dostavljen „Pregled NPL portfelja po broju ugovora 
i nadnevku raskida/prestanka ugovora sa stanjem na dan 23. prosinca 2021. godine“. 
 
Postupajući po predmetnom zahtjevu i uvidom u dostavljenu dokumentaciju kao i prema 
podacima kojima raspolaže Hanfa, utvrđeno je da Društvo u svojem portfelju na dan 31. 
prosinca 2021. i 31. ožujka 2022. nema važećih ugovora o leasingu.  Uvidom u izmijenjen 
osnivački akt Društva, utvrđeno da je Društvo izmijenilo naziv tvrtke te da će nakon prestanka 
poslovanja kao leasing društvo nastaviti poslovati pod tvrtkom Blue Iris Resolution društvo s 
ograničenom odgovornošću za usluge sa sjedištem u Zagrebu, kao i da se ukida nadzorni 
odbor Društva. Isto tako je uvidom u Odluku o utvrđenju predmeta poslovanja Društva 
utvrđeno da se mijenja predmet poslovanja na način da se brišu djelatnosti leasing društva 
(poslovi financijskog i operativnog leasinga te poslovi koji su u posrednoj ili neposrednoj vezi 
s poslovima leasinga). 
 
Odredbom članka 30. stavka 4. Zakona propisano je da će Hanfa donijeti rješenje o ukidanju 
odobrenja kada, uz druge uvjete potrebne za prestanak poslovanja kao leasing-društva, utvrdi 
i da leasing-društvo u portfelju nema važećih leasing-ugovora. 
 
Slijedom svega navedenog, Hanfa je utvrdila da su ispunjeni svi uvjeti propisani odredbom 
članka 30. stavka 4., a u svezi s odredbom članka 30. stavka 2. Zakona, stoga je riješeno kao 
u izreci ovog rješenja. 
 
Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 
i 110/21), u vezi s člankom 3. stavkom 1. točkom 1. Pravilnika o sadržaju redovitih izvješća i 
izvješća na zahtjeva Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koja su dužna dostavljati 
leasing društva te načinu i rokovima njihove dostave (Narodne novine, broj 57/16 i 72/17), 
riješeno je kao u točki 2. izreke ovog rješenja. 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem 
tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja. 

 
KLASA: UP/I 993-02/22-01/05 
URBROJ: 326-01-22-22-4 
 
Zagreb, 10. svibnja 2022.  
 
 
 

 
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

dr. sc. Ante Žigman 
 
 
 


