
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

I. Уставни основ 

 Уставни основ за доношење Закона о факторингу садржан је у члану 97. тачка 6. и 

члану 99. став 1. тачка 7. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06), 

којим се утврђује да Република Србија између осталог, уређује и обезбеђује јединствено 

тржиште и систем обављања појединих привредних и других делатности, а Народна 

скупштина доноси законе и друге опште акте из надлежности Републике Србије. 

 

II. Разлози за доношење 
Разлози због којих се предлаже доношење Закона о факторингу огледају се у све 

већој потреби финансирања обртних средстава, заштите од кредитног ризика, управљање 

потраживањем и услуге наплате потраживања, која може бити остварена путем 

финансијског инструмента факторинга који све наведено може да омогући. 

 Првенствено је намењен малим и средњим предузећима, која, традиционално, 

имају отежан приступ банкарским средствима, услед ниске кредитне способности или 

неадекватних средстава обезебеђења кредита. Факторинг је важан и за извознике јер, 

поред финасирања путем авансне исплате омогућава преузимање ризика наплате, 

управљање и мониторинг потраживања, чиме се повећава конкурентност и извозни 

потенцијали овог сектора на међународном тржишту.  

 Факторинг, у чијој основи је пренос потраживања насталих из комерцијалних 

уговора, као инструмент финансирања има значајну улогу на међународном тржишту. На 

глобалном нивоу, континуирано бележи растући тренд, посебно изражен последних 

година због неликвидности привредних субјеката и продужених рокова плаћања 

узрокованих економском кризом.  

 У Републици Србији, факторинг је присутан од 2005. године, што је релативно 

касно у односу на друге земље у окружењу (у Чешкој од 1992, а у Словенији и Мађарској 

од 1995. године).  

 У последње три године, услед економске кризе и драстичног погоршања 

ликвидности у реалном сектору, евидентна је појачана тражња за факторинг услугама. 

Према гранској структури највеће учешће у факторинг пословима имају трговина, 

фармација, телекоминикације, пољопривредно прехрамбена индустрија и остале услуге. 

Извозни факторинг, такође, бележи раст и учествује са 18% у укупном промету, што је на 

нивоу светског просека, али је недовољно са аспекта поспешивања девизне ликвидности и 

интензивније подршке извозу, као окосници  планираног привредног раста. Основна 

препрека бржем развоју међународног факторинга је нејасна регулатива, која отежава 

обављања инофакторинга кроз „двофакторски систем”, као доминантан облик практичног 

функционсања факторинга у међународном окружењу.  

 Доношење Закона о факторингу имало би следеће позитивне ефекте: 

1) повећање процента наплате потраживања, а тиме и повећање ликвидности и 

солвентности привредних субјеката; 

2) повећање правне сигурности у пословању уговорних страна, што би утицало на 

повећање инвестиција, како домаћих тако и страних; 

3) повећање конкурентности привредних субјеката; 



4) побољшање биланса и кредитне способности привредних субјеката, као и већа 

доступност изворима финансирања; 

5) смањење задужености привредних субјеката; 

6) повећање конкуренције у финансијском сектору и снижавање цене капитала;  

7) дугорочно посматрано, повећање запослености и јавних прихода. 

  Као ограничавајући фактор даљег развоја факторинга истиче се обавеза 

идентификације дужника на начин прописан важећим одредбама Закона о спречавању 

прања новца и финансирања тероризма.  

 Наиме, уважавајући специфичности факторинга и чињеницу да дужници из 

спољнотрговинског посла немају интерес за достављање података и прописане 

документације, указано је на потребу редефинисања законских одредби у правцу 

поједностављења процеса идентификације дужника од стране фактора.  

 

 

III. Објашњење основних правних института и појединачних решења 

У члану 1. Нацрта дефинисан је предмет закона који садржи појам, предмет, 

учеснике у факторингу, услове и начин обављања факторинга, врсте факторинга, права и 

обавезе учесника у факторингу, уговор о факторингу, обрнути факторинг и надзор над 

обављањем факторинга.  

У члану 2. Нацрта дефинисан је појам факторинга као правног посла у коме једна 

страна преноси постојеће или будуће краткорочно потраживање настало из уговора о 

продаји робе или пружања услуга у земљи и иностранству, а друга страна - фактор 

преузима ово потраживањe и обавезује се да изврши најмање две од следећих услуга: 

финансирање уступиоца на основу преноса потраживања, евиденција и управљање 

пренетим потраживањем, наплата потраживања и преузимање ризика наплате 

потраживања.  

У члану 3. Нацрта дефинисан је предмет факторинга који може бити пренос сваког 

постојећег или будућег, целог или делимичног, недоспелог краткорочног новчаног 

потраживања које је настало из уговора о продаји робе или пружања услуга, закљученог 

између правних лица,предузетника, директних и индиректних корисника буџетских 

средстава, као и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање. 

Такође, овим чланом дефинисан је и појам краткорочног потраживања као потраживање 

које доспева на наплату у  року до годину дана од дана продаје робе, односно пружања 

услуге. Будуће потраживање може бити предмет факторинга само ако је одредиво, 

односно ако је у уговору о факторингу наведен податак о томе ко ће бити дужник таквог 

потраживања. Овим чланом је такође дефинисано да предмет факторинга не може бити 

потраживање по основу продаје робе или услуге намењене личним, породичним или 

потребама домаћинства  

У члану 4. Нацрта уређује се ко су учесници у факторинг послу, под којима се 

подразумевају уступилац, фактор и дужник, те која лица могу стећи својство одређеног  

учесника у факторинг послу.  

У члану 5. Нацрта дефинисано је да факторинг друштво може бити привредно 

друштво основано у Републици Србији ради обављања послова факторинга које испуњава 

услове прописане овим законом у погледу основног дела новчаног капитала и које има 

одобрење министарства надлежног за послове финансија и привреде (у даљем тексту: 

Министарство) за обављање послова факторинга.  



У члану 6. Нацрта прописан  је минимални износ основног новчаног капитала 

факторинг друштва. Такође, овим чланом се дефинише и износ капитала који у сваком 

тренутку мора да има факторинг друштво, а у циљу пружања већег степена правне и 

финансијске сигурности учесницима у послу.  

У члану 7. Нацрта прописано је да одобрење за обављање послова факторинга у 

форми решења Министарство издаје на захтев подносиоца. Такође, овим чланом се 

прописују и документа која се  Министарству прилажу уз захтев, као и обавеза оснивача 

факторинг друштва да изврши упис факторинг друштва у надлежни регистар привредних 

субјеката, те да, по извршеном упису, решење достави Министарству. Овим законом се 

прописује и да Министарство води евиденцију о издатим одобрењима факторинг 

друштвима. 

У чл. 8. и 9. Нацрта дефинисани су разлози и услови за престанак важења, односно 

одузимање одобрења за обављање послова факторинга. 

У члану 10. Нацрта дефинисане су врсте факторинга. 

У члану 11. Нацрта дефинисан је домаћи факторинг као факторинг чији је предмет 

продаја или пренос потраживања насталог продајом робе или пружањем услуга између 

домаћих правних лица, предузетника, директних и индиректних корисника буџетских 

средстава Републике, као и корисника средстава организација за обавезно социјално 

осигурање Републике. 

У члану 12. Нацрта дефинисан је међународни факторинг као факторинг чији је 

предмет продаја или пренос потраживања насталог у спољнотрговинском промету робе, 

односно услуга, и који може бити: увозни факторинг, када факторинг друштво са 

седиштем у иностранству наплату преузетог потраживања врши од дужника или 

факторинг друштва са седиштем у Републици, и извозни факторинг, који подразумева да 

факторинг друштво са седиштем у Републици наплату преузетог потраживања врши од 

дужника или факторинг друштва са седиштем у иностранству. 

Међународни факторинг се може обављати у једнофакторском систему, када у 

факторингу учествује само једно факторинг друштво, и у двофакторском систему, када у 

факторингу учествују факторинг друштво са седиштем у Републици и факторинг друштво 

са седиштем у иностранству. 

У члану 13. Нацрта прописане су обавезе које факторинг друштво, које обавља 

међународни факторинг у двофакторском систему, мора да испуњава, односно обавеза 

закњучивања интерфакторског уговора уз  коришћење међународно признатих и 

прихваћених правних и техничких оквира које су развила међународна удружења, 

нарочито Factors Chain International (FCI) и International Factors Group (IFG). као и обавеза 

да факторинг друштво предузме радње и мере познавања и праћења странке, у складу са 

прописима којима се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма. 

У члану 14. Нацрта дефинисан је факторинг без регреса који подразумева да је 

факторинг друштво преузело ризик наплате потраживања на себе, који обухвата ризик 

неспособности плаћања од стране дужника, уз могућност уговарања и других ризика. 

У члану 15. Нацрта дефинисан је факторинг са регресом који подразумева 

солидарну обавезу дужника и уступиоца и право факторинг друштва да захтева намирење 

од дужника, уступиоца или од обојице у исто време, у границама одговорности дужника и 

уступиоца, ако није другачије уговорено, при чему уступилац одговара факторинг 

друштву за постојање незастарелог потраживања - на дан уступања потраживања и за 

наплативост недоспелог потраживања – на дан доспелости потраживања. 



 У члану 16. Нацрта прописано је да, уколико се не може са сигурношћу утврдити 

који факторинг је уговорен, сматра се да је уговорен факторинг са регресом. 

У члану 17. Нацрта дефинисан је обрнути факторинг као правни посао у коме 

дужник преноси факторинг друштву постојеће недоспело или будуће краткорочно 

дуговање настало из уговора о продаји робе или пружања услуга у земљи и иностранству, 

а факторинг друштво преузима ово дуговање уз обавезу плаћања добављачу и има право 

наплате од дужника на име извршеног плаћања добављачу. Такође, овим чланом је 

утврђено да се на обрнути факторинг сходно примењују одредбе овог закона којима је 

уређен факторинг. 

 У чл. 18. и 19. Нацрта дефинисани су форма и предмет уговора и обавезе 

уговорних страна. 

У члану 20. Нацрта дефинисана је садржина уговора о факторингу и то: подаци о 

уговорним странама, врсти факторинга, основу и подацима о потраживању које је предмет 

уговора, износу и начин обрачуна и исплате накнаде факторинг друштва, датуму 

закључивања уговора и потписи законских заступника сваке уговорне стране, другог лица 

овлашћеног за потписивање уговора или пуномоћника ових лица.  

У члану 21. Нацрта дефинисано је да уговор о факторингу престаје да важи 

истеком рока на који је закључен, а ако није закључен на одређени рок, да не може 

престати пре него што сва пренета потраживања не буду наплаћена или регресирана од 

стране уступиоца. 
У члану 22. Нацрта дефинисани су забрањени уговори. 

У члану 23. Нацрта дефинисан је пренос потраживања који је одређен уговором о 

факторингу, као и на који начин се он врши, односно документација коју уступилац 

истовремено предаје фактору. 

Чл. 24. до 27. Нацрта дефинисана су правила и форма  обавештавања дужника од 

стране уступиоца или факторинг друштва о пренетом потраживању.  

У члану 28. Нацрта дефинисано је да се уговором о факторингу може предвидети 

авансна исплата на основу преноса потраживања, као и да се износ аванса утврђује 

уговором за свако појединачно пренето потраживање, те право факторинг друштва на 

камату на исплаћени износ аванса. 

У члану 29. Нацрта дефинисани су рокови за исплату аванса од стране факторинг 

друштва, као и права уступиоца на једнострани раскид уговора у случају прекорачења 

рока предвиђеног уговором. 

У члану 30. Нацрта дефинисана је наплата доспелих потраживања коју факторинг 

друштво врши у своје име и за свој рачун. Такође, факторинг друштво је дужно да, одмах 

по наплати од дужника, пренесе уступиоцу преостали наплаћени износ, уколико уговором 

о факторингу није другачије предвиђено. Уговором о факторингу може бити предвиђено 

да се износ наплаћеног потраживања умањи за износ исплаћеног аванса, обрачунату 

уговорену камату и припадајуће (уговорене) накнаде. 

У члану 31. Нацрта дефинисано је да се износ, начин обрачуна и исплате накнаде 

факторинг друштву, као и право факторинг друштва на камату и друге трошкове, који 

могу проистећи из реализације уговора о факторингу, утврђују уговором о факторингу. 

У члану 32. Нацрта дефинисано је да факторинг друштво има обавезу да води 

уредну и ажурну евиденцију, коју је дужан показати уступиоцу једном месечно, а чешће 

само  на његов захтев, као и надлежним органима у поступку надзора над обављањем 



послова факторинга, те обавезу да савесно управља пренетим потраживањима, са пажњом 

доброг привредника.  

У члану 33. Нацрта дефинисана је затезна камата која тече на пренето потраживање 

у случају доцње у његовој исплати или по другом основу и која припада факторинг 

друштву у случају факторинга без регреса или уступиоцу у случају факторинга са 

регресом, осим ако уговором о факторингу није предвиђено другачије. 

У члану 34. Нацрта дефинисана је одговорност уступиоца, правно дејство забране 

преноса потраживања, која је уговорена између уступиоца и дужника, и даљи пренос 

потраживања на друго факторинг друштво. 

У члану 35. Нацрта дефинисано је да се плаћање и наплаћивање пренетих 

потраживања и преузетих дуговања у међународном факторингу врши сагласно 

прописима којима се уређује девизно пословање. 

Чланом 36. Нацрта прописује се да је фактура, са отпремницом или другим доказом 

у писаној форми, веродостојна исправа у извршном поступку. 

У члану 37. Нацрта дефинисан је надзор над обављањем послова факторинга, који 

врше Министарство, Пореска управа и Управа за спречавање прања новца. Такође, 

прописано је да Народна банка Србије врши надзор над пословањем банака које у оквиру 

своје делатности обављају послове факторинга. 

У члану 38. и 39. Нацрта дефинисане су казнене одредбе.  

У члану 40. Нацрта дефинисано је да су привредна друштва која обављају послове 

факторнига, основана пре ступања на снагу овог закона, дужна да своје пословање ускладе 

са одредбама овог закона подношењем захтева из члана 7. став 1. овог закона 

Министарству у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона, као и да 

немају обавезу достављања писмене изјаве из члана 7. став 2. тачка 5) овог закона, већ 

достављају доказ о испуњености услова из члана 6. став 2. овог закона. Одредбе овог 

закона не примењују се на уговоре о факторингу закључене пре дана ступања на снагу 

овог закона. 
У члану 41. Нацрта предвиђено је да ће се прописи за извршавање овог закона 

донети најкасније у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона. 

У члану 42. Нацрта уређено је ступање на снагу закона.  

 

IV. Финансијска средства потребна за спровођење овог закона 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна финансијска средства 

у Буџету Републике Србије. 

 


