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           Нацрт 

 

ЗАКОН 

О ФАКТОРИНГУ 
 

 
ГЛАВА I 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет закона 

Члан 1. 

 

 Овим законом уређују се појам, предмет и врсте факторинга, уговор о 

факторингу, права, обавезе и одговорности учесника факторинга, услови за оснивање, 

пословање и престанак рада друштва за факторинг, те надзор над обављањем 

факторинга.  

  

Значење појединих појмова 

Члан 2. 

 

 Појмови који се користе у овом закону имају сљедећа значења: 

 1) краткорочно потраживање је новчано потраживање које доспијева на наплату 

у року до годину дана од дана продаје робе, односно пружања услуге за које је рок 

утврђен уговором о продаји робе или пружању услуге, 

 2) пословним субјектима сматрају се правна лица и предузетници који 

самостално наступају у правном промету и учествују у поступку промета роба и услуга 

ступајући у међусобно дужничко-повјерилачке односе, 

 3) уступилац је пословни субјект који уступа фактору своје краткорочно 

потраживање настало на основу уговора са дужником о продаји робе или пружању 

услуге,     

 4) фактор је пријемник који преузима, односно купује краткорочно 

потраживање од уступиоца (обавља дјелатност факторинга),  

 5) дужник је пословни субјект који купује робу или услугу из основног посла и 

који је обавезaн да плати фактору краткорочно потраживање настало на основу уговора 

са уступиоцем о продаји робе или пружању услуге, 

 6) квалификовано учешће постоји када једно лице има:  

 1. само или са једним или са више других лица, која су са њим повезана или 

заједнички дјелују, директно или индиректно, 10% или више власништва над 

капиталом или учешћа у гласачким правима тог правног лица или 

 2. могућност вршења значајног утицаја на управљање правним лицем или на 

пословну политику тог правног лица.   

   

Примјена других закона 

Члан 3. 

 

 На питања која нису уређена овим законом примјењују се одредбе закона којим 

се уређују облигациони односи, привредна друштва, спречавање прања новца и 

финансирања терористичких активности, као и одредбе других закона које су учесници 



    
 

   
 

 
 

факторинга дужни да примјењују.  

 

 

ГЛАВА II 

ФАКТОРИНГ  

 

Факторинг 

Члан 4. 

 

 (1) Факторинг је правни посао купопродаје постојећег недоспјелог или будућег 

краткорочног потраживања, насталог на основу уговора о продаји робе или пружању 

услуге у коме учествују уступилац, фактор и дужник. 

 (2) Предмет факторинга може бити откуп сваког постојећег недоспјелог или 

будућег, цијелог или дјелимичног, краткорочног потраживања које је настало по 

основу уговора о продаји робе или пружању услуге, закљученог између пословних 

субјеката.       

  (3) Фактор може бити банка и друштво за факторинг. 

  (4) Изузетно од става 3. овог члана, фактор може бити и друго привредно 

друштво које пружа финансијске услужне дјелатности, под условом да је посебним 

законом утврђено да то привредно друштво може обављати дјелатност факторингa. 

 (5) Банка обавља посао факторинга у складу са законом којим се уређује 

пословање банака и одредбама овог закона којим се уређује уговор о факторингу, 

права и обавезе учесника у факторингу, те казнене одредбе којима су утврђени 

прекршаји у случају непридржавања одредаба које је банка дужна примјењивати 

обављајући посао факторинга. 

 (6) Друштво за факторинг и друго привредно друштво из става 3. овог члана 

обављају дјелатност факторинга уз претходно прибављену дозволу Комисије за хартије 

од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Комисија). 

 (7) На друга привредна друштва из става 4. овог члана која обављају дјелатност 

факторинга примјењују се одредбе овог закона, осим одредаба које уређују услове за 

оснивање, пословање и престанак рада друштва за факторинг. 

 

Документација у факторингу 

Члан 5. 

 

(1) Факторинг се спроводи на основу сљедеће документације: 

1) уговора о факторингу, 

2) уговора о продаји робе или пружању услуге, 

3) рачуна или фактура о испоруци робе и извршеним услугама с наруџбама,  

отпремницама и пријемницама робе, записницима о извршеним услугама, изводима 

отворених ставки с обавјештењима о доспијећу дуга на наплату и ургенцијама за 

плаћање, а код међународног факторинга и извозна и увозна царинска документација, 

изјава о плаћеном порезу на додату вриједност и царини, као и доказ о отвореном 

акредитиву, 

4) полиса осигурања и реосигурања, ако су уговорене, 

5) финансијских извјештаја, 

6) документације везане за кореспонденцију уступиоца са дужником, 

7) остале документације која може да послужи као основ за доказивање да је 

роба стварно испоручена или услуга извршена.       



    
 

   
 

 
 

 (2) Обавезно је да кореспонденција између учесника факторинга буде у писаној 

форми, достављена путем поште, електронским путем или на неки други прикладан 

начин.     

 

Накнаде фактора 

Члан 6. 

 

 (1) За извршене услуге факторинга фактор може уговорити накнаду, 

административну накнаду и факторинг камату. 

 (2) Накнада је износ који фактор обрачунава уступиоцу на основицу од 

номиналног износа откупљеног краткорочног потраживања.     

 (3) Административна накнада је накнада за оперативне активности везане уз 

пружање услуге факторинга (вођење евиденције, договарање и праћење отплате 

предмета факторинга, прикупљање података, израда анализа и друго).      

 (4) Факторинг камата је камата коју фактор обрачунава уступиоцу на исплаћени 

аванс до наплате краткорочног потраживања од дужника.  

 

Домаћи и међународни факторинг 

Члан 7. 

 

 (1) Према сједишту учесника факторинга, факторинг може бити домаћи и 

међународни. 

 (2) Домаћи факторинг је факторинг у којем су сви учесници резиденти у смислу 

прописа којим се уређује девизно пословање. 

 (3) Међународни факторинг је факторинг у којем је најмање један од учесника 

нерезидент у смислу прописа којим се уређује девизно пословање.  

 (4) Фактор може предмет факторинга платити резиденту и наплатити од 

нерезидента у страној валути, у случају када откупљује предмет факторинга који је у 

складу са одговарајућим прописима исказан у страној валути.      

 (5) На међународни факторинг сходно се примјењују одредбе прописа којима се 

уређује девизно пословање.    

 

Факторинг са правом регреса и факторинг без права регреса 

Члан 8.  

 

 (1) Према обавези преузимања ризика наплате потраживања, факторинг може 

бити факторинг са правом регреса и факторинг без права регреса. 

 (2) Факторинг са правом регреса подразумијева право фактора на обештећење 

од уступиоца за плаћени аванс и накнаду када дужник није извршио плаћање 

краткорочног потраживања у року доспијећа.   

 (3) У случају факторинга са правом регреса када наплата краткорочног 

потраживања од дужника није извршена у року доспијећа, фактор је дужан да у року од 

осам дана од дана доспијећа краткорочног потраживања о томе обавијести уступиоца.  

 (4) Уступилац из става 3. овог члана дужан је да у року од пет дана од дана 

пријема обавјештења о неизвршењу плаћања од дужника изврши поврат средстава 

фактору за плаћени аванс и накнаду.  

 (5) Факторинг без права регреса подразумијева да фактор преузима ризик 

наплате краткорочног потраживања и у случају немогућности наплате краткорочног 

потраживања од дужника нема право на обештећење од уступиоца за плаћени аванс и 

накнаду.   



    
 

   
 

 
 

  (6) У случају када се не може утврдити да ли је уговорен факторинг са правом 

регреса или факторинг без права регреса, сматраће се да је уговорен факторинг са 

правом регресом. 

 

Обрнути факторинг 

Члан 9. 

 

 (1) Обрнути факторинг је посебна врста факторинга који се уговара између 

фактора и дужника у којем фактор преузима дужникову обавезу плаћања према 

добављачима из уговора о продаји робе или пружању услуге.     

 (2) Дужник има обавезу да обезбиједи сагласност повјериоца у писаној форми.  

 (3) У обрнутом факторингу фактор има право на наплату накнаде. 

(4) Фактор има право наплате потраживања од дужника у року дефинисаном 

уговором из става 1. овог члана.  

 (5) На обрнути факторинг сходно се примјењују одредбе овог закона.   

 

 

ГЛАВА III 

УГОВОР О ФАКТОРИНГУ  

 

Уговор о факторингу 

Члан 10. 

 

 (1) Факторинг се може обављати само на основу уговора о факторингу, 

закљученог у писаној форми.   

 (2) Уговор о факторингу је правни посао којим уступилац уступа фактору своје 

постојеће недоспјело или будуће, цијело или дјелимично, краткорочно потраживање од 

дужника, настало на основу уговора о продаји робе или пружању услуге, а фактор се 

обавезује да уступиоцу плати уговорени износ.     

 (3) Будуће краткорочно потраживање може бити предмет факторинга само ако 

се у тренутку закључивања уговора о факторингу могу одредити повјерилац и дужник, 

највећи могући износ тих потраживања и основа настанка тих будућих потраживања.     

 (4) Предмет уговора о факторингу не може бити потраживање чији пренос је 

забрањен законом, које је везано за личност повјериоца или које се по својој природи 

противи преношењу на другог. 

(5) Уговор чији предмет није дефинисан у складу са овим законом не сматра се 

уговором о факторингу.  

 (6) Фактор може да захтијева од уступиоца да обезбиједи и изјаву дужника да је 

примио робу и услуге према издатом рачуну или фактури, без приговора на њихове 

материјалне недостатке.  

 (7) Уговор о факторингу производи правно дејство и без изјаве дужника из 

става 6. овог члана, осим ако другачије није уређено посебним законом. 

(8) Уговор о факторингу се не сматра уговором о кредиту или зајму у смислу 

прописа Републике Српске. 

 

Садржај уговора о факторингу 

Члан 11. 

 

 Уговор о факторингу обавезно садржи сљедеће елементе: 

1) податке о уговорним странама (пословно име и сједиште, име и презиме 



    
 

   
 

 
 

законских заступника и њихове функције и јединствени идентификациони број 

пореског обвезника), 

2) врсту факторинга,  

3) основ и податке о краткорочном потраживању које је предмет уговора, 

4) износ, начин обрачуна плаћања и плаћање откупљеног потраживања, 

5) износ и обрачун накнаде и административне накнаде фактору,  

6) износ и обрачун факторинг камате, 

7) рокове реализације одредаба из уговора,   

8) начин рјешавања спорова, 

9) потписе овлашћених лица и датум закључивања уговора.    

 

Важење уговора и забрањени уговори 

Члан 12. 

 

 (1) Уговор о факторингу престаје да важи истеком рока на који је закључен, а 

уколико није закључен на одређен рок, престаје када потраживања буду наплаћена или 

регресирана. 

 (2) Уговори о факторингу једног уступиоца закључени са различитим 

факторима, а који имају за предмет продају истог потраживања, забрањени су и 

ништавни.   

 

Обавјештење о преносу потраживања 

Члан 13. 

 

 (1) За пренос потраживања са уступиоца на фактора није потребна сагласност 

дужника. 

 (2) Уступилац је дужан да у року од пет дана од дана закључивања уговора о 

факторингу обавијести дужника о извршеном преносу потраживања на фактора, осим 

када уступилац задржава право наплате потраживања у своје име и за рачун фактора.  

 (3) Обавјештење о преносу потраживања обавезно се сачињава у писаној форми 

и да садржи информације о закљученом уговору о факторингу, податке о фактору 

којем је дужник обавезан да изврши плаћање, као и упутство за плаћање. 

 

Плаћање аванса 

Члан 14.  

 

 (1) Након закључивања уговора о факторингу фактор је дужан да исплати 

уступиоцу аванс у уговореном року и износу за свако појединачно пренесено 

потраживање.  

 (2) Ако рок за уплату аванса није уговорен, онда се сматра да је рок за уплату 

аванса три дана од дана потписивања уговора о факторингу којим се врши пренос 

потраживања.  

 (3) У случају да фактор не исплати аванс у уговореном року, уступилац има 

право на једнострани раскид уговора о факторингу, о чему је дужан одмах да 

обавијести дужника.      

 

 

 

 

 



    
 

   
 

 
 

 

Наплата потраживања 

Члан 15.  

 

 (1) Потраживање на основу уговора о факторингу фактор наплаћује у своје име 

и за свој рачун, осим у случају када уступилац задржава право наплате потраживања у 

своје име и за рачун фактора. 

 (2) Фактор је дужан да одмах, а најкасније у року од три дана од дана наплате 

потраживања од дужника, исплати уступиоцу преостали дио уговореног износа.  

 (3) У случају када уступилац задржава право наплате потраживања у своје име и 

за рачун фактора, уступилац је дужан да одмах, а најкасније у року од три дана од дана 

наплате потраживања од дужника, изврши обавезе према фактору у складу са уговором 

о факторингу.  

 (4) Ако је дужник платио уступиоцу, иако је био обавијештен о преносу 

потраживања на фактора, уступилац мора такву уплату пренијети фактору одмах, а 

најкасније у року од три дана.  

 

Извршне исправе 

Члан 16.   

 

 Извршне исправе у поступку наплате потраживања фактора од дужника су: 

 1) рачун или фактура са отпремницом, доставницом, пријемницом или другим 

писаним доказом о извршеној испоруци робе или извршеној услузи, 

 2) уговор о факторингу, 

 3) обавјештење дужнику о насталој обавези према фактору.  

 

Затезна камата 

Члан 17. 

 

 (1) У случају да дужник није измирио своју обавезу о року доспијећа, 

обрачунава се затезна камата која припада фактору код факторинга без права регреса, 

односно уступиоцу код факторинга са правом регреса, осим ако уговором о 

факторингу није другачије предвиђено.  

 (2) Ако уступилац не пренесе наплаћени износ од дужника фактору у року из 

члана 15. став 3. овог закона, затезна камата пада на терет уступиоца.    

 (3) Ако фактор не пренесе преостали наплаћени износ од дужника уступиоцу у 

року из члана 15. став 2. овог закона, затезна камата пада на терет фактора.   

 

Одговорност уступиоца 

Члан 18. 

 

 (1) Уступилац је одговоран фактору за основаност и вриједност потраживања 

која су предмет уговора о факторингу.    

 (2) Уступилац гарантује фактору да је пренесено потраживање ослобођено 

залога, приговора, терета и осталих права трећих лица, односно да је по свим основама 

неспорно, осим ако другачије није уговорено.  

 (3) Ако је уговорен факторинг без права регреса, а пренесено потраживање је 

оптерећено залогом, односно ако је на било који начин оспорено од дужника или 

трећег лица, фактор има право регреса од уступиоца у случају да уговором о 

факторингу није искључена гаранција уступиоца из става 2. овог члана.   



    
 

   
 

 
 

 

Обавезе фактора 

Члан 19. 

 

 Фактор је дужан да: 

 1) води уредну и ажурну евиденцију уступилаца и откупљених потраживања, 

 2) савјесно и са пажњом доброг привредника управља откупљеним 

потраживањима.   

 

Пренос потраживања са фактора на други фактор 

Члан 20.  

 

  У случају да уговором о факторингу није другачије дефинисано, сматра се да је 

даљи пренос потраживања са фактора на други фактор дозвољен у складу са одредбама 

овог закона. 

 

 

ГЛАВА IV 

УСЛОВИ ЗА ОСНИВАЊЕ, ПОСЛОВАЊЕ И ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА ЗА 

ФАКТОРИНГ  
 

Друштво за факторинг 

Члан 21. 

 

(1) Друштво за факторинг је привредно друштво које се оснива у форми 

акционарског друштва или друштва са ограниченом одговорношћу са сједиштем у 

Републици Српској.  

(2) Друштво за факторинг могу основати домаћа и страна правна лица, као и 

физичка лица. 

(3) Дјелатност факторинга може обављати друштво за факторинг које је добило 

дозволу Комисије за обављање дјелатности факторинга. 

(4) Право да обавља дјелатност факторинга друштво за факторинг стиче уписом 

у регистре код Комисије.  

(5) Друштво за факторинг обавља искључиво дјелатност факторинга.  

(6) Изузетно од става 5. овог члана, друштво за факторинг може обављати и 

откуп осталих потраживања у складу са законом којим се уређују облигациони односи. 

 

Оснивачки капитал  

Члан 22.  

 

 (1) Износ уплаћеног оснивачког капитала друштва за факторинг је најмање 

250.000 КМ и његова уплата је обавезно у цијелости у новцу, приликом оснивања. 

 (2) Друштво за факторинг дужно је да у свом пословању одржава прописани 

износ капитала који не може бити мањи од износа утврђеног у ставу 1. овог члана.  

(3) Друштво за факторинг дужно је да без одгађања обавијести Комисију о 

смањењу капитала испод износа оснивачког капитала из става 1. овог члана. 

 

 

 

 



    
 

   
 

 
 

 

Услови за издавање дозволе за обављање дјелатности факторинга 

Члан 23.  

 

 Комисија издаје дозволу за обављање дјелатности факторинга ако су испуњени 

сљедећи услови:  

 1) да је обезбијеђена транспарентна власничка структура друштва за факторинг 

и финансијска способност оснивача друштва за факторинг, која се доказује 

одговарајућом документацијом,  

 2) ако оснивачи друштва за факторинг, односно лица која ће имати 

квалификовано учешће у друштву за факторинг имају добру пословну репутацију и 

углед, одговарајуће финансијско, односно имовинско стање и задовољавају 

критеријуме прописане овим законом за стицање квалификованог учешћа у друштву за 

факторинг, ако такво учешће постоји,  

 3) да је обезбијеђен минимални износ оснивачког капитала прописан овим 

законом, а чије поријекло је јасно и несумњиво,   

 4) ако лица предложена за чланове управног одбора и директора имају добру 

пословну репутацију и углед, одговарајуће квалификације и испуњавају друге услове 

прописане овим законом и прописима Комисије,  

 5) да је израђен пословни и финансијски план за прве три године рада друштва 

за факторинг, који се заснива на опрезним претпоставкама и реалним процјенама,  

 6) да је предвиђена одговарајућа кадровска, организациона и техничка 

оспособљеност друштва за факторинг, са јасно дефинисаним и усклађеним 

одговорностима у друштву за факторинг, 

 7) да је предвиђен одговарајући систем управљања ризицима којима би друштво 

за факторинг могло бити изложено у свом пословању.  

  

Дозвола за обављање дјелатности факторинга  

Члан 24.  

 

 (1) Оснивачи друштва за факторинг, уз захтјев за издавање дозволе за обављање 

дјелатности факторинга, дужни су да приложе сљедеће: 

 1) оснивачки акт друштва за факторинг потписан од свих оснивача,  

2) листу оснивача друштва за факторинг, њихове идентификационе податке и 

податке о пословној репутацији, финансијском и имовинском стању, а за правна лица и 

ревидиране финансијске извјештаје за посљедње три године, 

3) овјерену изјаву оснивача, односно власника о износу њихових акција, 

односно удјела у друштву за факторинг,  

4) документацију којом се утврђује директно или индиректно власништво 

физичких или правних лица стицалаца квалификованог учешћа, ако такво учешће 

постоји,  

5) листу повезаних лица друштва за факторинг, 

6) доказ о уплати средстава оснивачког капитала,  

7) јасан и несумњив доказ о поријеклу оснивачког капитала,  

8) пословни и финансијски план за прве три године рада друштва за факторинг, 

организациону шему друштва, те податке о структури запослених, 

9) податке и доказе о испуњености услова лица предложених за чланове 

управног одбора и директорa друштва за факторинг, 

10) опис организовања система управљања ризицима,  

11) осталу документацију коју пропише Комисија.  



    
 

   
 

 
 

  (2) Дозвола за обављање дјелатности факторинга издаје се на неодређено 

вријеме и није преносива на друга лица.  

 (3) Друштво за факторинг дужно је да током свог пословања обезбјеђује 

испуњеност свих услова под којима је издата дозвола за обављање дјелатности 

факторинга.    

 (4) Друштво за факторинг дужно је да одмах информише Комисију о свакој 

промјени података из става 1. овог члана, најкасније у року од осам дана од дана 

настанка промјене података.  

 (5) Друштво за факторинг дужно је да у случају реорганизације и добровољне 

ликвидације претходно прибави сагласност Комисије. 

 (6) Комисија доноси акт којим прописује документацију која се прилаже уз 

захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности факторинга. 

 

Издавање дозволе за обављање дјелатности факторинга 

Члан 25.  
 

 (1) Комисија рјешењем одлучује о захтјеву за издавање дозволе за обављање 

дјелатности факторинга у року од 60 дана од дана пријема уредног захтјева. 

 (2) Друштво за факторинг подноси пријаву за упис у регистар пословних 

субјеката најкасније у року од 30 дана од дана добијања дозволе за обављање 

дјелатности факторинга. 

 (3) У регистар пословних субјеката уписују се све пословне јединице друштва за 

факторинг у складу са прописима којим се уређује регистрација пословних субјеката.    

 

Престанак важења дозволе за обављање дјелатности факторинга 

Члан 26. 

 

 (1) Дозвола за обављање дјелатности факторинга престаје да важи: 

 1) одузимањем дозволе за обављање дјелатности факторинга, 

 2) ако друштво за факторинг није поднијело пријаву за упис у регистар 

пословних субјеката у року од 30 дана од дана добијања дозволе за обављање 

дјелатности факторинга, 

 3) ако друштво за факторинг не почне са обављањем дјелатности у року од шест 

мјесеци од дана издавања дозволе за обављање дјелатности факторинга,  

 4) ако друштво за факторинг престане да обавља дјелатност шест или више 

мјесеци у континуитету, 

 5) на захтјев друштва за факторинг, 

 6) отварањем стечајног, односно ликвидационог поступка над друштвом за 

факторинг. 

 (2) Ако наступе разлози за престанак важења дозволе за рад из става 1. т. 2), 3), 

4), 5) и 6) овог члана, Комисија доноси рјешење којим се утврђује да је дозвола за 

обављање дјелатности факторинга престала да важи.     

 

Оснивање пословне јединице у Републици Српској привредног друштва са сједиштем у 

Босни и Херцеговини, а изван Републике Српске 

Члан 27. 

 

  (1) Привредно друштво са сједиштем у Босни и Херцеговини, а изван 

Републике Српске, које има дозволу од органа надлежног за надзор дјелатности 



    
 

   
 

 
 

факторинга, може да послује у Републици Српској искључиво путем пословне 

јединице.  

 (2) Привредно друштво из става 1. овог члана, које намјерава да обавља 

дјелатност факторинга путем пословне јединице у Републици Српској, дужно је да 

поднесе захтјев Комисији, уз који доставља:  

1) доказ о регистрацији привредног друштва код надлежног органа, 

2) дозволу, одобрење или други акт органа надлежног за надзор дјелатности 

факторинга, којим се потврђује испуњеност услова за преузимање обавеза које настану 

у пословању пословне јединице у Републици Српској, 

3) одлуку надлежног органа привредног друштва о оснивању пословне јединице 

у Републици Српској, која садржи: назив, адресу и дјелатност пословне јединице и 

лично име заступника са обимом овлашћења, 

4) план пословања пословне јединице за прве три године пословања, 

5) другу документацију, у складу са прописом Комисије. 

 (3) Пословна јединица из става 1. овог члана може почети са обављањем 

дјелатности факторинга у Републици Српској по добијању сагласности Комисије и 

упису у регистар Комисије. 

 (4) Пословна јединица оснива се и послује у складу са овим законом и 

прописима којима се уређује пословање привредних друштава.  

 (5) Све пословне јединице које је друштво за факторинг из става 1. овог члана 

основало у Републици Српској сматрају се једном пословном јединицом у смислу 

извјештавања и праћења од Комисије и других надлежних органа.  

 (6) Комисија доноси акт којим прописује документацију која се доставља уз 

захтјев из става 2. овог члана, као и врсту података, рокове и начин на који пословне 

јединице из овог члана извјештавају Комисију. 

  

Оснивање пословне јединице изван Републике Српске  

Члан 28. 

 

 (1) Друштво за факторинг које намјерава да обавља дјелатност факторинга 

путем пословне јединице изван Републике Српске дужно је да прибави сагласност 

Комисије. 

 (2) Комисија доноси акт којим прописује услове и документацију којом се 

доказује испуњеност услова за добијање сагласности за обављање дјелатности 

факторинга путем пословне јединице изван Републике Српске. 

 

Регистар друштава за факторинг и пословних јединица  

Члан 29.  

   

 (1) Комисија води Регистар друштава за факторинг и пословних јединица (у 

даљем тексту: Регистар), који представља евиденцију друштава за факторинг са 

сједиштем у Републици Српској и пословних јединица из члана 27. овог закона.  

  (2) Регистар садржи податке о пословном имену и сједишту друштва, лицима 

овлашћеним за заступање, њиховим функцијама и отварању ликвидационог или 

стечајног поступка, као и податке о адресама пословних јединица и лицима 

овлашћеним за њихово заступање. 

  (3) Подаци о друштвима за факторинг којима је одузета дозвола за обављање 

дјелатности факторинга воде се у архиви Регистра.   

 (4) Подаци о пословном имену и сједишту друштва за факторинг, лицима 

овлашћеним за заступање друштва, податке о адресама пословних јединица и лицима 



    
 

   
 

 
 

овлашћеним за њихово заступање уписују се у Регистар на основу рјешења о упису у 

судски регистар.  

 (5) Подаци о отварању поступка ликвидације, односно стечаја над друштвом за 

факторинг са сједиштем у Републици Српској уписују се у Регистар на основу рјешења 

о отварању ликвидационог, односно стечајног поступка. 

  (6) Подаци из Регистра објављују се на интернет страници Комисије.     

 

Стицање квалификованог учешћа  

Члан 30. 

 

 (1) Правно или физичко лице које намјерава стећи квалификовано учешће у 

друштву за факторинг дужно је да за стицање, на основу којег, директно или 

индиректно, стиче то учешће у друштву за факторинг, поднесе Комисији писмени 

захтјев за издавање сагласности.   

 (2) У поступку одлучивања о издавању претходне сагласности за стицање 

квалификованог учешћа у друштву за факторинг, Комисија посебно цијени подобност 

и финансијско стање подносиоца захтјева, његове управљачке способности и утицај на 

друштво за факторинг на основу сљедећих критеријума: 

 1) пословне репутације и угледа подносиоца захтјева, 

 2) финансијског стања подносиоца захтјева и његовог утицаја на пословање 

друштва за факторинг уколико се сагласност изда, 

 3) могућности друштва за факторинг да испуњава услове прописане овим 

законом и подзаконским прописима, 

 4) постојања оправданих разлога за сумњу да се у вези са стицањем 

квалификованог учешћа спроводи или намјерава спровести прање новца или 

финансирање терористичких активности, или да то стицање може утицати на повећање 

ризика од прања новца или финансирања терористичких активности, у складу са 

прописима о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности. 

 (3) Лице које је стекло квалификовано учешће у друштву за факторинг дужно је 

да добије претходну сагласност Комисије за свако даље, директно или индиректно, 

повећање учешћа у капиталу или гласачким правима, којим се стиче или прелази 20%, 

33% и 50% учешћа у капиталу или гласачким правима у друштву за факторинг.  

 (4) Лице које је добило претходну сагласност Комисије из ст. 1. и 3. овог члана 

дужно је да у року од шест мјесеци од дана доношења рјешења о давању претходне 

сагласности стекне квалификовано учешће у друштву за факторинг и о томе обавијести 

Комисију у року од 15 дана од дана стицања. 

 (5) Сагласност за стицање квалификованог учешћа престаје да важи истеком 

рока за стицање из става 4. овог члана, а лице које је добило сагласност, а није почело 

или није довршило стицање до нивоа учешћа за које је добило сагласност, дужно је да 

прибави нову сагласност ако намјерава да настави стицање. 

 (6) Лице са квалификованим учешћем у друштву за факторинг, које намјерава 

да продајом или на други начин смањи учешће у капиталу или гласачким правима у 

друштву за факторинг испод нивоа учешћа из ст. 1. и 3. овог члана за које је добило 

сагласност Комисије, дужно је да о својој намјери одмах обавијести Комисију.  

 (7) Комисија доноси акт којим прописује поступак и начин процјене 

испуњености критеријума за стицање квалификованог учешћа, те документацију и 

податке којима се то доказује.        

 



    
 

   
 

 
 

 

Додатни подаци и документација за издавање сагласности  

за стицање квалификованог учешћа 

Члан 31. 

 

 (1) Осим прописане документације за издавање сагласности за стицање 

квалификованог учешћа, Комисија може током поступка обраде захтјева затражити и 

друге податке, односно документацију коју оцијени потребном за одлучивање о 

издавању сагласности, укључујући информације прописане законом којим се уређује 

спречавање прања новца и финансирања терористичких активности, а коју прикупљају 

обвезници тог закона.  

 (2) Комисија ће приликом одлучивања о издавању сагласности за стицање 

квалификованог учешћа испитати изворе средстава којима подносилац захтјева 

намјерава стећи квалификовано учешће у друштву за факторинг. 

 (3) Комисија може, ради прибављања информација потребних за одлучивање о 

давању сагласности за стицање квалификованог учешћа, обавити провјеру података 

које је доставио подносилац захтјева за стицање квалификованог учешћа у друштву за 

факторинг.   

 

Стицање квалификованог учешћа без сагласности 

Члан 32. 

 

 (1) Лице може и без претходне сагласности Комисије стећи квалификовано 

учешће из члана 30. овог закона ако је учешће у друштву за факторинг стекло 

насљеђивањем, правним сљедбеништвом или другим стицањем независним од воље 

стицаоца.    

 (2) Лицу које је квалификовано учешће стекло на начин из става 1. овог члана 

није дозвољено да врши утицај на управљање друштвом за факторинг у којем је стекло 

учешће или на пословну политику тог друштва за факторинг, као ни остваривање 

гласачких права изнад нивоа гласачких права које је имало прије стицања, односно 

повећања квалификованог учешћа, и права на исплату дивиденде или расподјелу 

добити по основу тако стеченог учешћа до прибављања сагласности Комисије на то 

стицање.   

 (3) Лице из става 1. овог члана дужно је да у року од 30 дана од дана стицања 

квалификованог учешћа поднесе захтјев Комисији за издавање накнадне сагласности 

на стицање или да је обавијести да је смањило учешће у друштву за факторинг.   

 

Правне посљедице стицања квалификованог учешћа без сагласности 

Члан 33.  

 

 (1) Ако лице стекне квалификовано учешће из члана 30. ст. 1. и 3. овог закона 

без претходне сагласности Комисије или ако не поднесе захтјев за издавање накнадне 

сагласности из члана 32. став 3. овог закона или захтјев за издавање накнадне 

сагласности буде одбијен, Комисија рјешењем налаже том лицу да прoда учешће 

стечено без сагласности и достави доказ о продаји, а ако му је познато и податке о 

купцу.     

 (2) Комисија рјешењем из става 1. овог члана одређује рок за продају, који не 

може бити краћи од три мјесеца, нити дужи од девет мјесеци.  

 

 



    
 

   
 

 
 

 

 

Одузимање сагласности за стицање квалификованог учешћа 

Члан 34.  

 

 (1) Комисија одузима сагласност за стицање квалификованог учешћа у друштву 

за факторинг ако: 

1) је стицаоцу квалификованог учешћа дата сагласност на основу неистинитих, 

нетачних и података који доводе у заблуду, 

2) оцијени да стицалац квалификованог учешћа више не испуњава критеријуме 

прописане чланом 30. овог закона. 

(2) У случају из става 1. овог члана, лице којем је одузета сагласност за стицање 

квалификованог учешћа нема право гласа из акција или удјела за које му је одузета 

сагласност.     

 (3) У случају из става 2. овог члана, Комисија ће наложити продају стечених 

акција или удјела за које је лицу које је стекло квалификовано учешће у друштву за 

факторинг одузета сагласност за стицање квалификованог учешћа.  

 (4) Трошкове продаје акција или удјела из става 3. овог члана сноси лице којем 

је одузетa сагласност за стицање квалификованог учешћа.  

 

Извјештавање Комисије 

Члан 35. 

 

 (1) Друштво за факторинг дужно је да извјештава Комисију о: 

 1) сазивању скупштине и свим одлукама прихваћеним на скупштини, 

 2) имаоцима акција или удјела друштва за факторинг, те стицању, односно 

повећању и смањењу квалификованог учешћа у друштву за факторинг, планираном 

отварању, пресељењу, затварању или привременом престанку рада пословне јединице, 

односно другим организационим промјенама,  

 3) улагањима на основу којих је друштво за факторинг директно или 

индиректно стекло квалификовано учешће у другом правном лицу, као и о сваком 

даљем улагању у то правно лице, 

 4) промјенама у структури капитала,  

 5) престанку обављања појединих послова друштва за факторинг, 

 6) другим чињеницама и околностима које се односе на друштво за факторинг. 

 (2) Друштво за факторинг дужно је да, на захтјев Комисије, достави извјештај и 

информације о свим пословима битним за вршење надзора. 

 (3) Комисија доноси акт којим прописује структуру, садржај, начин и рокове 

достављања извјештаја из овог члана.    

     

Обавеза достављања података Комисији и другим органима  

Члан 36. 

 

 Друштво за факторинг је дужно да податак који представља пословну тајну, у 

складу са законом и актима друштва, достави Комисији, правосудном или управном 

органу ако они то захтијевају у извршавању својих надзорних и других јавних 

овлашћења, у складу са овим законом и другим прописима, или када објављивање 

тајног податка писмено одобри лице на које се податак односи.  

 

 



    
 

   
 

 
 

ГЛАВА V 

УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ ЗА ФАКТОРИНГ 
 

Органи друштва за факторинг 

Члан 37. 

 

 Друштво за факторинг има: 

 1) скупштину 

 2) управни одбор,  

 3) директора.  

 

 

Састав управног одбора  

Члан 38. 

 

 (1) Управни одбор друштва за факторинг има најмање три члана. 

 (2) Мање од половине чланова управног одбора друштва за факторинг могу 

бити извршни директори. 

  (3) Члановима управног одбора који нису извршни директори није дозвољено да 

воде послове друштва за факторинг. 

  (4) Исто лице може бити запослено или бити члан управног одбора само у 

једном друштву за факторинг. 

  (5) Функцију члана управног одбора друштва за факторинг не може обављати 

лице које је повезано са правним лицем у којем друштво за факторинг има више од 5% 

гласачких права или учешћа у капиталу. 

 (6) Функцију члана управног одбора друштва за факторинг може обављати лице 

које за обављање те функције добије сагласност Комисије.  

 

Услови за члана управног одбора 

Члан 39.  

 

 (1) За члана управног одбора друштва за факторинг може бити именовано лице 

које испуњава сљедеће услове:  

 1) има одговарајуће стручно знање, искуство и лична својства која га чине 

достојним за обављање функције члана управног одбора друштва за факторинг,  

 2) није било члан органа друштва за факторинг, односно другог привредног 

друштва када је над њим отворен стечајни поступак, односно донесена одлука о 

ликвидацији или којем је одузета дозвола за рад, осим ако то лице, као члан друштва, 

својим актима и радњама није утицало или није могло утицати на настанак стечаја, 

ликвидације или одузимање дозволе за рад, а што цијени Комисија, 

 3) није члан управе, односно прокуриста другог привредног друштва, 

 4) има добру пословну репутацију и углед, 

 5) није правоснажно осуђено за кривично дјело на безусловну казну затвора или 

није правоснажно осуђено за кривично дјело из области привредног и финансијског 

криминала или се против тог лица не води поступак за ова дјела или којем није четири 

или више пута у посљедње четири године изречена мјера за исти прекршај прописан 

овим законом, 

 6) нема изречену мјеру забране вршења позива, дјелатности или дужности за 

вријеме док траје та забрана.  



    
 

   
 

 
 

 (2) Услови стручног знања и искуства из става 1. тачка 1) овог члана испуњени 

су ако лице има најмање три године искуства на руководећим положајима у 

финансијским институцијама. 

  (3) Сматра се да лице има лична својства која га чине достојним за обављање 

функције члана управног одбора ако се, на основу његовог досадашњег понашања, 

може оправдано закључити да ће поштено и савјесно обављати функцију члана 

управног одбора друштва за факторинг. 

  (4) Податке из става 1. т. 5) и 6) овог члана Комисија прибавља од кандидата за 

члана управног одбора или из казнене евиденције. 

  (5) Комисија доноси акт којим: 

 1) разрађује услове за обављање функције члана управног одбора друштва за 

факторинг и директора,  

 2) прописује поступак издавања сагласности и документацију која се прилаже уз 

захтјев за издавање сагласности за обављање функције члана управног одбора и 

директора.    

 

Надлежности и дужности управног одбора 

Члан 40.  

 

 (1) Поред надлежности које има управни одбор у складу са законом којим се 

уређује пословање привредних друштава, управни одбор друштва за факторинг има и 

надлежности да: 

 1) усваја пословну политику, финансијски план пословања и организацију 

система интерне контроле на приједлог директора, 

 2) разматра извјештај службе интерне ревизије,  

 3) разматра налазе Комисије, пореских органа или других органа у поступку 

надзора над друштвом за факторинг, 

 4) провјерава годишње и друге финансијске извјештаје друштва за факторинг и 

о томе сачињава извјештај у писаној форми скупштини друштва за факторинг, 

 5) одлучује о другим питањима утврђеним овим законом.  

 (2) Управни одбор друштва за факторинг без одгађања обавјештава Комисију о:  

1)  угроженој ликвидности или адекватности капитала друштва за факторинг, 

2) наступању разлога за престанак важења или одузимање дозволе за обављање 

дјелатности факторинга,  

3) надоградњи информационог система друштва за факторинг, 

4) пословним резултатима и другим догађајима који могу значајно утицати на 

пословање друштва за факторинг.   

 (3) Чланови управног одбора друштва за факторинг одговарају друштву за 

штету која је настала као посљедица чињења, нечињења или пропуштања испуњења 

својих дужности, осим ако докажу да су при испуњавању дужности у надзору над 

управљањем друштвом поступали професионално, с пажњом доброг стручњака.   

 

Директор 

Члан 41. 

 

 (1) Друштво за факторинг обавезно има најмање једног директора.   

 (2) Директор је дужан да води послове друштва за факторинг у Републици 

Српској.   

 (3) Обавезно је да директор друштва за факторинг буде у радном односу у 

друштву за факторинг са пуним радним временом. 



    
 

   
 

 
 

 (4) Најмање један од директора друштва за факторинг дужан је да има 

пребивалиште на територији Републике Српске или Босне и Херцеговине, те да 

посједује знање једног од језика који су у службеној употреби у Републици Српској, 

које је примјерено за обављање дужности директора друштва за факторинг.   

 (5) На директора друштва за факторинг сходно се примјењују одредбе члана 38. 

ст. 4. и 5. овог закона.    

 (6) За директора друштва за факторинг може се именовати лице које испуњава 

услове за именовање члана управног одбора из члана 39. овог закона.       

 

Издавање сагласности за директора и члана управног одбора 

Члан 42.  

 

 (1) Функцију директора друштва за факторинг може да обавља лице које за 

обављање те функције добије сагласност Комисије. 

 (2) Уз захтјев за издавање сагласности из става 1. овог члана, друштво за 

факторинг обавезно прилаже: 

 1) доказе о испуњавању услова за директора друштвa за факторинг из члана 41. 

став 6. овог закона, 

 2) одлуку управног одбора друштва за факторинг о именовању директора 

друштва за факторинг, 

 3) програм вођења послова друштва за факторинг.    

 (3) Кандидат за директора друштва за факторинг у поступку одлучивања о 

издавању сагласности дужан је Комисији представити програм вођења послова 

друштва за факторинг. 

 (4) Комисија одбија захтјев за издавање сагласности за обављање функције 

директора друштва за факторинг ако: 

 1) кандидат не испуњава услове за директора друштвa за факторинг из члана 41. 

став 6. овог закона, 

 2) из података са којима располаже произлази да би могао, због дјелатности и 

послова које кандидат за директора друштва за факторинг обавља, односно због радњи 

које је починио, угрозити пословање друштва за факторинг у складу са правилима о 

управљању ризицима. 

 (5) Комисија од надлежних органа може тражити податке потребне за процјену 

да ли кандидат испуњава услове за директора друштва за факторинг. 

 (6) Управни одбор друштва за факторинг дужан је да обавијести Комисију о 

томе да је лицу престала функција директора друштва за факторинг у року од пет 

радних дана од престанка функције. 

 (7) У случају из става 6. овог члана, Комисија издаје рјешење којим се утврђује 

да је сагласност за директора друштва за факторинг престала да важи. 

 (8) На давање сагласности за обављање функције члана управног одбора 

друштва за факторинг сходно се примјењују ст. 1, 2, 4, 5, 6. и 7. овог члана.      

 

Дужности директора 

Члан 43. 

 

 (1) Директор друштва за факторинг дужан је да, без одгађања, у писаној форми, 

обавијести управни одбор друштва за факторинг: 

 1) ако је угрожена ликвидност или адекватност капитала друштва, 

 2) ако су наступили разлози за престанак важења или одузимање дозволе за 

обављање дјелатности факторинга,  



    
 

   
 

 
 

 3) ако се финансијски положај друштва за факторинг промијени тако да 

друштво не испуњава услове у погледу минималног капитала из члана 22. овог закона, 

 4) о разлозима неиспуњавања пословне политике, 

 5) о налазима Комисије, пореских органа и других надзорних органа у поступку 

надзора над друштвом за факторинг. 

 (2) Директор друштва за факторинг дужан је да, без одгађања, у писаној форми, 

обавијести управни одбор друштва за факторинг и Комисију о: 

 1) свом именовању, односно да му је престала функција у органима управљања 

или надзора других правних лица, 

 2) правним пословима на основу којих је, директно или индиректно, он сам или 

члан његове породице стекао акције, односно удјеле правног лица, на основу којих 

заједно са члановима породице у том правном лицу стиче или повећава квалификовано 

учешће, односно да се њихов удио смањио испод границе квалификованог учешћа.  

 

Одузимање и престанак важења сагласности за директора и члана управног одбора 

Члан 44.  

 

 (1) Комисија одузима сагласност за обављање функције директора ако:  

 1) је сагласност добијена на основу нетачне и неистините документације или 

неистинито датих података битних за обављање те функције, 

2) директор више не испуњава услове прописане овим законом и прописима 

Комисије.  

 (2) Комисија може одузети сагласност за обављање функције директора ако:    

1) је директор прекршио своје дужности због чега је угрозио ликвидност или 

солвентност друштва за факторинг,  

2) није обезбиједио спровођење или није спровео мјере надзора које је наложила 

Комисија. 

(3) Ако Комисија одузме сагласност за обављање функције директора, 

скупштина је дужна да одмах, а најкасније у року од пет дана од дана одузимања 

сагласности, донесе одлуку о разрјешењу директора и именује новог директора за 

вршиоца дужности. 

(4) Сагласност за обављање функције директора престаје да важи ако: 

 1) лице у року од шест мјесеци од дана издавања сагласности не буде именовано 

или не ступи на дужност директора или  

2) лицу истекне уговор о раду у друштву за факторинг, и то на дан истека 

уговора.    

(5) Ради спровођења поступака из овог члана, Комисије обавља контролу рада 

директора у обиму и на начин који омогућава провјеравање чињеница и околности из 

ст. 1. и 2. овог члана.  

(6) Одредбе овог члана сходно се примјењују на одузимање и престанак важења 

сагласности за обављање функције члана управног одбора друштва за факторинг.   
 
 

ГЛАВА VI 

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА, ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ И РЕВИЗИЈА 
 

Управљање ризицима 

Члан 45. 

 

 (1) Друштво за факторинг дужно је да успостави свеобухватан и ефикасан 



    
 

   
 

 
 

систем управљања ризицима на начин да: 

 1) донесе одговарајуће стратегије, политике и процедуре за управљање 

ризицима, 

 2) успостави процесе и поступке за управљање ризицима, који обухватају 

идентификовање, мјерење или процјену и праћење ризика, 

3) успостави одговарајућу организацију послова за ефикасно спровођење 

процеса и поступака управљања ризицима са јасно дефинисаним овлашћењима и 

одговорностима унутар друштва за факторинг, којим се врши недвосмислена подјела 

послова, 

4) обезбиједи извјештавање о ризицима којима је друштво за факторинг 

изложено или би могло бити изложено током свог пословања. 

(2) Комисија доноси акт којим разрађује критеријуме и начин управљања 

ризицима.  

 

Интерна ревизија 

Члан 46. 

 

 (1) Друштво за факторинг обавезно има интерну ревизију.  

 (2) Друштво за факторинг дужно је да организује спровођење интерне ревизије, 

која независно и објективно процјењује систем унутрашњих контрола, даје независно 

и објективно стручно мишљење за унапређење пословања, ради побољшања 

пословања друштва за факторинг, уводећи системски и мултидисциплинаран приступ 

процјењивању и побољшању управљања ризицима, контроле и корпоративног 

управљања.    

 

Спречавање прања новца и финансирања терористичких активности 

Члан 47. 

  

 Друштво за факторинг дужно је да у свом пословању извршава обавезе и 

задатке, као и да предузима мјере и радње дефинисане прописима којим се уређује 

спречавање прања новца и финансирања терористичких активности. 

 

Вођење пословних књига и финансијски извјештаји 

Члан 48. 

 

 (1) Друштво за факторинг дужно је да уредно, ажурно и континуирано води 

пословне књиге и сачињава књиговодствене исправе, вреднује имовину и обавезе, 

сачињава и објављује своје финансијске извјештаје у складу са овим законом и 

прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија.  

 (2) Друштво за факторинг дужно је да књиговодствене исправе, пословне 

књиге и финансијске извјештаје води на начин да истинито и објективно приказују 

његово пословање и финансијско стање, на основу којих се може у било које вријеме 

провјерити да ли друштво за факторинг послује у складу са прописима и стандардима 

струке.     

  (3) Друштво за факторинг и уступилац дужни су да, на основу документације 

из члана 5. овог закона, у својим књиговодствима изврше одговарајућа књижења и 

чувају их и архивирају у складу са овим законом и прописима којима се уређује 

рачуноводство и ревизија.   

 

 



    
 

   
 

 
 

 

 

Спољна ревизија 

Члан 49. 

 

 (1) Годишњи финансијски извјештаји друштва за факторинг подлијежу обавези 

спољне ревизије. 

  (2) Ради обављања годишње ревизије финансијских изјештаја из става 1. овог 

члана, друштво за факторинг дужно је да ангажује привредно друштво за ревизију.  

  (3) Ревизија из става 1. овог члана спроводи се у складу са овим законом и 

прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија.  

 (4) Привредно друштво за ревизију дужно је да, на захтјев Комисије, достави 

додатне информације у вези са обављеном ревизијом.     

 

Избор привредног друштва за ревизију  

Члан 50.  

 

 (1) Скупштина друштва за факторинг дужна је да изабере привредно друштво 

за ревизију, најкасније до 30. септембра текуће године, које ће обавити ревизију 

финансијских извјештаја за ту годину.   

 (2) Друштво за факторинг дужно је да одлуку о избору привредног друштва за 

ревизију достави Комисији у року од осам дана од дана доношења одлуке.  

 

Обавезе друштва за факторинг по извјештају привредног друштва за ревизију  

Члан 51. 

 

 (1) Ако су у извјештају привредног друштва за ревизију утврђене неправилности 

у пословању друштва за факторинг, друштво за факторинг дужно је да те 

неправилности отклони и о томе обавијести Комисију. 

 (2) Ако друштво за факторинг не отклони неправилности из става 1. овог члана, 

Комисија ће предузети мјере прописане овим и другим законима.    

 

Достављање финансијских извјештаја  

Члан 52. 

 

 (1) Друштво за факторинг дужно је да Комисији достави годишње финансијске 

извјештаје најкасније до посљедњег дана фебруара текуће године за претходну годину, 

а извјештаје привредног друштва за ревизију у року од четири мјесеца од истека 

године на коју се извјештаји односе.    

 (2) Ако Комисија утврди да привредно друштво за ревизију није обавило 

ревизију финансијских извјештаја друштва за факторинг у складу са одредбама овог и 

других закона, подзаконским актима донесеним на основу тих закона, прописима из 

области ревизије и правилима ревизорске струке или када обављеним надзором пословања 

друштва за факторинг или на други начин утврди да мишљење о финансијским 

извјештајима друштва за факторинг није засновано на истинитим и објективним 

чињеницама, Комисија може одбити ревизорски извјештај и захтијевати од друштва за 

факторинг да друго привредно друштво за ревизију обави ревизију о трошку друштва за 

факторинг.   

 



    
 

   
 

 
 

ГЛАВА VII 

НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ПОСЛОВА ФАКТОРИНГА 

 

Надзорни органи 

Члан 53. 

 

 (1) Надзор над пословањем друштава за факторинг врши Комисија. 

 (2) Надзор над банкама које обављају послове факторинга врши Агенција за 

банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција).  

 (3) Комисија и Агенција у поступку надзора сходно примјењују прописе којима 

су утврђене њихове надлежности.   

 (4) Комисија доноси акт којим прописује поступак надзора друштава за 

факторинг у складу са овим законом.   

 

Овлашћења Комисије  

Члан 54. 

 

  (1) Комисија је овлашћена да врши непосредни и посредни надзор над 

пословањем друштава за факторинг, при чему је, у случају непосредног надзора, дужна 

обавијестити друштво за факторинг најмање седам дана прије почетка вршења надзора.   

  (2) Изузетно од става 1. овог члана, Комисија може одлучити да се непосредни 

надзор врши без обавјештавања друштва за факторинг, уколико процијени да би 

његовим обавјештавањем била угрожена сврха непосредног надзора и у том случају се 

обавјештење о непосредном надзору уручује надзираном лицу непосредно прије 

почетка надзора.  

 (3) Надзор из става 1. овог члана врши овлашћено лице Комисије: 

 1) увидом у финансијске и друге извјештаје, пословну документацију, те остале 

податке и евиденције које је друштво за факторинг или друго лице обавезно водити 

или достављати Комисији, као и надзор над информационим системом и технологијама 

које омогућавају рад информационог система у обиму потребном за вршење надзора, 

на начин и у роковима у складу са одредбама овог и других закона и прописима 

Комисије, 

 2) узимањем изјава и изјашњења одговорних лица и запослених у друштву за 

факторинг или другом лицу. 

 (4) Комисија може овластити привредно друштво за ревизију или друго стручно 

оспособљено лице за обављање појединих задатака у вези са надзором и у том случају 

овлашћена лица имају једнаке надлежности и дужности као овлашћено лице Комисије.  

 (5) У циљу вршења надзора над пословањем друштва за факторинг, Комисија 

врши надзор и над:  

1) лицем које је повезано лице са друштвом за факторинг, 

2) лицем које има квалификовано учешће у друштву за факторинг.  

  (6) Ако је за надзор над лицима из става 5. овог члана надлежан други орган, 

Комисија у сарадњи са тим органом врши анализу финансијских извјештаја и пословне 

документације. 

 (7) Друштво за факторинг дужно је да овлашћеним лицима Комисије: 

 1) омогући приступ у пословне просторије, те обезбиједи одговарајуће 

просторије и раднике, 

 2) да на увид и достави тражену документацију и исправе, у било ком облику, 

или да им изда копије тих докумената, 



    
 

   
 

 
 

 3) омогући приступ и увид у електронска и друга средства комуникације 

инсталирана код друштва за факторинг, 

 4) даје изјаве и изјашњења, 

 5) обезбиједи друге услове потребне за вршење надзора.  

 (8) За обављање надзора из овог члана друштво за факторинг плаћа Комисији 

накнаду за надзор, чију висину, начин обрачуна и плаћања прописује Комисија својом 

тарифом.  

 (9) У вршењу својих овлашћења Комисија је дужна да поступа по закону којим 

се уређује општи управни поступак, уколико овим законом није другачије прописано.  

 (10) Одредбе које уређују овлашћења Комисије у вршењу непосредног и 

посредног надзора над пословањем друштава за факторинг, као и обавезу плаћања 

накнаде за вршење надзора Комисије, сходно се примјењују на пословне јединице 

привредног друштва са сједиштем у Босни и Херцеговини, а изван Републике Српске, а 

које послују у Републици Српској. 

 

Управни поступак 

Члан 55.  

 

 (1) Комисија, на основу надлежности утврђених законом, рјешава у управним 

стварима примјењујући одредбе прописа којима се уређује општи управни поступак, те 

правила надзора и струке, ако законом није другачије одређено.   

 (2) У поступку из става 1. овог члана Комисија одлучује рјешењем које је 

коначно. 

 (3) Против рјешења из става 2. овог члана може се покренути управни спор, а 

тужба против рјешења не спречава његово извршење. 

 (4) У управном спору против рјешења из става 2. овог члана суд не може у 

поступку пуне јурисдикције ријешити управну ствар за чије је рјешавање овим законом 

утврђена надлежност Комисије.  

 (5) Ако суд поништи рјешење Комисије, права тужиоца ограничавају се на 

накнаду штете која му је причињена извршењем тог рјешења.       

 

Мјере надзора 

 Члан 56. 

 

 У надзору над пословањем друштава за факторинг, Комисија доноси рјешење 

којим друштву за факторинг може изрећи сљедеће надзорне мјере:  

 1) дати препоруку и изрећи упозорење, 

 2) изрећи опомену, 

 3) наложити отклањање незаконитости и неправилности, 

 4) одредити додатне мјере, 

 5) одузети дозволу за обављање дјелатности факторинга.  

 

Препоруке и упозорења 

Члан 57. 

 

 (1) Ако у вршењу надзора над пословањем друштва за факторинг утврди 

слабости, недостатке или недосљедности у пословању, а које немају значај кршења 

прописа, Комисија друштву за факторинг издаје препоруку ради побољшања 

пословања, финансијске стабилности и положаја, као и смањења ризика којима је 

изложено или може бити изложено друштво у свом пословању.  



    
 

   
 

 
 

 (2) Ако у вршењу надзора над пословањем друштва за факторинг утврди 

кршење прописа, које по свом значају и обиму нема значајне штетне посљедице, 

Комисија друштву за факторинг изриче упозорење у којем му указује на кршење 

прописа и одређује рок за њихово отклањање. 

 (3) Директор је дужан да Комисији достави план, рокове и динамику поступања 

по препорукама Комисије. 

 

Опомена 

Члан 58. 

 

 (1) Ако у вршењу надзора над пословањем друштва за факторинг утврди 

незаконитости и неправилности, а природа и обим утврђених незаконитости и 

неправилности немају значајан утицај и посљедице на пословање друштва за 

факторинг, Комисија може изрећи опомену друштву за факторинг.    

  (2) Комисија може опомену јавно објавити.  

  (3) Опомена Комисије може да садржава и налог да друштво за факторинг 

исправи утврђене незаконитости и неправилности, као и рокове у којима је друштво за 

факторинг дужно то да учини и динамику обавјештавања Комисије о предузетим 

радњама и активностима.   

  (4) Ако у року из става 3. овог члана друштво за факторинг не поступи по 

налогу Комисије, Комисија ће издати рјешење за отклањање утврђених незаконитости 

и неправилности.      

 

Отклањање незаконитости и неправилности  

Члан 59. 

 

 (1) Комисија рјешењем налаже друштву за факторинг да отклони незаконитости 

и неправилности утврђене у поступку надзора ако: 

1) не поступи у складу са упозорењем и опоменом из чл. 57. и 58. овог закона, 

2) над пословањем друштава за факторинг утврди кршење прописа које по свом 

значају и обиму има значајне штетне посљедице.  

 (2) Рјешењем којим се налаже отклањање незаконитости и неправилности 

Комисија одређује рок за њихово отклањање и достављање извјештаја Комисији о 

предузетим мјерама са одговарајућим доказима да су незаконитости и неправилности 

отклоњене. 

 (3) Поред извјештаја о предузетим мјерама из става 2. овог члана, Комисија 

може наложити друштву за факторинг и достављање извјештаја привредног друштва за 

ревизију о отклањању утврђених недостатака и неправилности.    

 

Додатне мјере 

Члан 60. 

 

 (1) Комисија одређује друштву за факторинг додатне мјере у случају да: 

 1) друштво за факторинг не задовољава минималне услове капитала из члана 22. 

овог закона, 

 2) друштво за факторинг не поступа у складу са рјешењем о отклањању 

незаконитости и неправилности,  

 3) учестало крши дужности благовременог и правилног извјештавања или 

обавјештавања Комисије или ако на други начин омета вршење надзора, 

 4) у другим случајевима када Комисија сматра да је потребно. 



    
 

   
 

 
 

 (2) Ако наступе околности из става 1. овог члана Комисија може да одреди 

једну или више сљедећих мјера: 

 1) наложи управном одбору друштва за факторинг да усвоји план мјера за 

обезбјеђење минималног капитала друштва за факторинг из члана 22. овог закона, 

 2) наложи управном одбору друштва за факторинг да сазове скупштину 

друштва за факторинг, те предложи усвајање сљедећих одлука: 

 1. одлука о повећању основног капитала друштва за факторинг новим 

улозима, 

 2. одлука о повећању основног капитала друштва за факторинг из средстава 

друштва за факторинг, 

 3. одлука о покрићу губитка,  

3) наложи управном одбору друштва за факторинг да разријеши директора, 

односно директоре и именује друга лица, 

4) забрани друштву за факторинг закључивање нових уговора о факторингу, као 

и располагање имовином којом управља друштво за факторинг.  

5) наложи управном одбору друштва за факторинг да усвоји и спроведе мјере за 

побољшање система управљања ризицима, 

6) наложи друштву за факторинг да у даљем пословању смањи ризике значајне 

за његово пословање, 

7) наложи друштву за факторинг друге мјере, потребне за спровођење правила 

бонитетног пословања. 

 (3) Комисија рјешењем о изрицању мјера утврђује рок за извршење сваке 

наложене мјере из става 2. овог члана, као и рок за достављање извјештаја и доказа о 

извршењу наложене мјере.   

 

Одузимање дозволе за обављање дјелатности факторинга 

Члан 61. 

 

 (1) Комисија одузима друштву за факторинг дозволу за обављање дјелатности 

факторинга ако: 

 1) је дозвола добијена на основу неистинитих и нетачних података, 

2) друштво за факторинг престане да испуњава прописане услове за добијање 

дозволе за обављање дјелатности факторинга,  

3) пословање друштва за факторинг се не води са пажњом доброг привредника 

и у складу са добром пословном праксом, 

4) друштво за факторинг крши одредбе овог закона, прописа донесених на 

основу њега или других прописа којих је дужно да се придржава,  

5) друштво за факторинг није поступило у складу са наложеном мјером 

Комисије за отклањање незаконитости и неправилности из члана 59. овог закона или 

додатном мјером надзора из члана 60. овог закона,   

6) је друштво за факторинг прекршило одредбе о правовременом и тачном 

извјештавању Комисије више пута у периоду од три године, или да је на други начин 

Комисији онемогућавало надзор над својим пословањем,  

7) друштво за факторинг обавља послове на начин који може да погорша или 

угрози његову ликвидности или солвентност, 

8) друштво за факторинг није организовало пословање или не води своје 

пословне књиге или пословне књиге којима управља или административну и другу 

пословну документацију на начин који у сваком тренутку омогућава провјеру послује 

ли друштво за факторинг у складу са прописима и правилима о управљању ризицима и 



    
 

   
 

 
 

у складу са одредбама овог закона, других закона и прописа који су на основу њих 

донесени, 

9) друштво за факторинг не обавља дјелатности у складу са чланом 21. овог 

закона, 

10) наступи разлог за одузимање дозволе за обављање дјелатности факторинга 

прописан другим одредбама овог закона.   

 (2) Комисија рјешењем о одузимању дозволе за обављање дјелатности 

факторинга утврђује датум са којим се одузима дозвола за обављање дјелатности 

факторинга. 

 (3) Комисија објављује рјешење о одузимању дозволе за обављање дјелатности 

факторинга у „Службеном гласнику Републике Српске“ и у једним или више дневних 

листова доступним на цијелој територији Босне и Херцеговине.  

 (4) Комисија одмах доставља рјешење о одузимању дозоволе за обављање 

дјелатности факторинга друштву за факторинг и надлежном регистарском суду.  

 (5) Од дана одузимања дозволе за обављање дјелатности факторинга, друштву 

за факторинг је забрањено да обавља послове утврђене овим законом, осим послова 

које у поступку ликвидације, односно стечаја привредног друштва обавља 

ликвидациони, односно стечајни управник у складу са законима којима се уређују 

привредна друштва и ликвидациони и стечајни поступак.    

 

Неовлашћено обављање дјелатности факторинга 

Члан 62. 

 

 (1) Комисија је овлашћена да врши контролу субјеката који обављају дјелатност 

факторинга без дозволе Комисије.  

  (2) Комисија је овлашћена да субјекту из става 1. овог члана наложи да престане 

да обавља дјелатност факторинга и да поднесе пријаву надлежном органу за 

неовлашћено бављење факторингом.   

  (3) Комисија је дужна да на својој интернет страници и у средствима јавног 

информисања објави упозорење о неовлашћеном обављању дјелатности факторинга.  

 

 

ГЛАВА VIII 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Прекршаји друштва за факторинг 

Члан 63. 

 

 (1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 25.000 КМ казниће се за прекршај друштво 

за факторинг ако:  

1) факторинг обавља без закљученог уговора о факторингу (члан 10), 

2) обавља дјелатност факторинга супротно овом закону (члан 21), 

3) не обавијести Комисију о смањењу капитала испод оснивачког капитала 

дефинисаног овим законом (члан 22. став 3),   

4) током свог пословања не обезбјеђује испуњеност свих услова под којима је 

издата дозвола за обављање дјелатности факторинга (члан 24. став 3),  

5) не прибави сагласност Комисије у случају реорганизације и добровољне 

ликвидације (члан 24. став 5),  

6) не поступи у складу са обавезом достављања података Комисији и другим 

органима (члан 36),   



    
 

   
 

 
 

7) функцију члана управног одбора друштва за факторинг врши лице које није 

добило сагласност Комисије (члан 38. став 6), 

8) не успостави свеобухватан систем управљања ризицима (члан 45),    

9) не организује интерну ревизију (члан 46),  

10) не води пословне књиге и не сачињава финансијске извјештаје (члан 48),  

11) не ангажује привредно друштво за ревизију (члан 49. став 2), 

12) не омогући овлашћеним лицима Комисије спровођење надзора (члан 54. 

став 7), 

13) не плаћа Комисији накнаду за надзор (члан 54. став 8).   

 (2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у друштву 

за факторинг новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ.     

 

Прекршаји друштва за факторинг 

Члан 64. 

 

 (1) Новчаном казном од 2.500 КМ до 12.500 КМ казниће се за прекршај друштво 

за факторинг ако: 

 1) кореспонденцију не обавља у писаној форми (члан 5. став 2), 

 2) уговор о факторингу не садржи прописане елементе (члан 11), 

 3) не извршава обавезе прописане овим законом (члан 19), 

 4) не информише Комисију о промјени података (члан 24. ст. 1. и 4), 

 5) не поднесе пријаву за упис у регистар пословних субјеката (члан 25. став 2), 

 6) не достави Комисији одлуку о избору привредног друштва за ревизију (члан 

50. став 2).   

 (2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у друштву 

за факторинг новчаном казном од 500 КМ до 2.500 КМ.   

  

Прекршаји привредног друштва са сједиштем у Босни и Херцеговини, а изван 

Републике Српске 

Члан 65. 

 

 (1) Новчаном казном од 2.500 КМ до 12.500 КМ казниће се за прекршај 

привредно друштво са сједиштем у Босни и Херцеговини, а изван Републике Српске 

ако: 

 1) кореспонденцију не обавља у писаној форми (члан 5. став 2), 

  2) факторинг обавља без закљученог уговора о факторингу (члан 10), 

 3) уговор о факторингу не садржи прописане елементе (члан 11),   

 4) не извршава обавезе прописане овим законом (члан 19),    

 5) оснује пословну јединицу у Републици Српској без сагласности Комисије 

(члан 27. став 3), 

 6) не поступи у складу са обавезом достављања података Комисији и другим 

органима (члан 36), 

 7) не омогући овлашћеним лицима Комисије спровођење надзора (члан 54. став 

7), 

 8) не плаћа Комисији накнаду за надзор (члан 54. став 8).  

  (2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице новчаном 

казном од 500 КМ до 2.500 КМ.   

 

Прекршаји члана управног одбора  

Члан 66. 



    
 

   
 

 
 

 

 Новчаном казном од 500 КМ до 2.500 КМ казниће се за прекршај одговорни 

члан управног одбора ако:  

 1) не поступи у складу са обавезом достављања података Комисији и другим 

органима (члан 36),     

 2) не извршава дужности и послове које су му у надлежности (члан 40).  

 

Прекршаји других правних лица 

Члан 67. 

 

 (1) Новчаном казном од 2.500 КМ до 12.500 КМ казниће се за прекршај друго 

правно лице ако:  

 1) закључи уговор о факторингу са различитим факторима (члан 12. став 2), 

 2) обавља дјелатност факторинга без дозволе Комисије за обављање дјелатности 

факторинга (члан 21. став 3), 

 3) стекне квалификовано учешће у друштву за факторинг супротно овом закону 

(члан 30),   

 4) као стицалац квалификованог учешћа у друштву за факторинг 

насљеђивањем, правним сљедбеништвом или другим стицањем независним од воље 

стицаоца поступи супротно овом закону (члан 32. ст. 2. и 3), 

  5) Комисији не омогући вршење надзора (члан 54. став 5).  

(2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у другом 

правном лицу новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ.     

 

Прекршаји физичких лица 

Члан 68. 

 

 Новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ казниће се за прекршај физичко 

лице ако: 

 1) стекне квалификовано учешће у друштву за факторинг супротно овом закону 

(члан 30), 

 2) као стицалац квалификованог учешћа у друштву за факторинг 

насљеђивањем, правним сљедбеништвом или другим стицањем независним од воље 

стицаоца поступи супротно овом закону (члан 32. ст. 2. и 3),  

 3) не поступи у складу са обавезом достављања података Комисији и другим 

органима (члан 36).  

 

Прекршајни поступак 

Члан 69.  

 

 (1) Прекршајни поступак покреће се и води у складу са прописима којима се 

уређује прекршајни поступак. 

 (2) Утврђивање одговорности и изрицање мјера у складу са овим законом не 

искључује утврђивање одговорности и изрицање мјера утврђених другим законима. 

 (3) Ако друштво за факторинг у свом пословању не извршава обавезе и задатке, 

као и не предузима мјере и радње дефинисане прописима који уређују спречавање 

прања новца и финансирања терористичких активности, Комисија предузима мјере и 

обавјештава надлежне органе о сумњи на прање новца и финансирање терористичких 

активности, издаје прекршајне налоге или покреће прекршајни поступак у складу са 

тим законом.   



    
 

   
 

 
 

 

 

 

ГЛАВА IX 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

  

Доношење подзаконских прописа  

Члан 70. 

 

 Комисија ће донијети подзаконске акте прописане овим законом у року од три 

мјесеца од дана ступања на снагу овог закона.   

 

Усклађивање са одредбама овог закона 

Члан 71. 

 

 (1) Правна лица која су на дан ступања на снагу овог закона уписана у судски 

регистар и обављају послове факторинга, настављају пословати као друштва за 

факторинг према одредбама овог закона. 

 (2) Правна лица из става 1. овог члана дужна су да у року од шест мјесеци од 

дана ступања на снагу овог закона ускладе своје пословање са одредбама овог закона.  

 (3) Ако правна лица из става 1. овог члана не поступе у року и на начин одређен 

одредбама става 2. овог члана, дужна су да престану обављати послове факторинга и да 

дјелатност факторинга бришу из судског регистра. 

 

Ступање на снагу 

Члан 72. 

 

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“. 

 

 
Број: ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

 

 Недељко Чубриловић 

  



    
 

   
 

 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

НАЦРТА ЗАКОНА О ФАКТОРИНГУ 

 

 

I  УСТАВНИ ОСНОВ  

 

 Уставни основ за доношење Закона о факторингу садржан је у Амандману 

XXXII на члан 68. Устава Републике Српске, према којeм Република Српска, између 

осталог, уређује и обезбјеђује својинске и облигационе односе и заштиту свих облика 

својине (тачка 6) и банкарски систем (тачка 7), те у члану 70. тачка 2. Устава 

Републике Српске, којим је уређено да Народна скупштина Републике Српске доноси 

законе, друге прописе и опште акте.   

 

II  УСКЛАЂЕНОСТ СА УСТАВОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И ПРАВИЛИМА 

НОРМАТИВНОПРАВНЕ ТЕХНИКЕ 

 

 Према Мишљењу Републичког секретаријата за законодавство број: 22.03-020-

4040/20 од 25. фебруара 2020. године, уставни основ за доношење овог закона садржан 

je у Амандману XXXII на члан 68. т. 6. и 7. Устава Републике Српске, према којима 

Република, између осталог, уређује и обезбјеђује својинске и облигационе односе и 

заштиту свих облика својине, као и банкарски систем, а према члану 70. Устава 

Народна скупштина доноси законе, друге прописе и опште акте.  

 Закон о факторингу налази се у Плану рада Министарства финансија и 

предложен је за Програм рада Народне скупштине за 2020. годину.  

 Овај закон представља новину у правном систему Републике, и према ставу 

обрађивача његово доношење би требало да допринесе повећању наплате 

потраживања, као и правне сигурности у пословању уговорних страна, што би утицало 

на повећање инвестиција и конкурентности уз истовремено смањење задужености 

привредних субјеката, те јачање конкуренције у финансијском сектору, као и 

снижавање цијене капитала. 

 Разлози за доношење овог закона иницирани су све већом потребом за обртним 

средствима и заштитом од кредитног ризика, као и могућношћу управљања ризиком. 

Овим законом се посао факторинга уређује као небанкарска финансијска услуга, која 

представља алтернативни начин финансирања микро, малих и средњих привредних 

друштава ради превазилажења њихове ниске кредитне способности. 

 Самим законом уређује се појам и предмет факторинга, уговор о факторингу, 

као и права и обавезе учесника факторинга. Према законској дефиницији факторинг је 

правни посао купопродаје постојећег недоспјелог или будућег краткорочног 

потраживања, насталог на основу уговора о продаји робе или пружању услуге, у коме 

учествују уступилац, фактор и дужник. Под краткорочним потраживањем 

подразумијева се оно потраживање које доспијева на наплату у року до годину дана од 

дана продаје робе, односно пружања услуге. 

 С обзиром на чињеницу да су се до сада пословима факторинга донекле бавиле 

банке, на основу Закона о облигационим односима и Закона о банкама, а у циљу 

обезбјеђивања законодавног оквира за развој ове дјелатности значајан дио предметног 

Закона односи се на прописивање услова за оснивање и рад друштва за факторинг.  

  Друштво за факторинг је привредно друштво које се може основати у форми 

акционарског друштва или друштва са ограниченом одговорношћу са сједиштем у 

Републици Српској, а надзор над његовим радом врши Комисија за хартије од 

вриједности. 



    
 

   
 

 
 

 Осим обавезе да износ оснивачког капитала друштва за факторинг буде  

најмање 250.000 КМ, као и да је у цијелости уплаћен у новцу, приликом оснивања, 

постоји обавеза задржавања наведног износа за све вријеме рада друштва. 

 Такође су децидирано прописани и други услови за рад друштва, чије 

испуњавања контролише Комисија за хартије од вриједности, која води и Регистар 

друштава за факторинг. 

 Обрађивачу су дате одређене сугестије које су се односиле на побољшање и 

прецизирање формулација овог закона, које је обрађивач у потпуности прихватио и 

уградио у текст Нацрта, те се констатује да је Закон усклађен са Правилима за израду 

закона и других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 24/14). 

 Будући да је Републички секретаријат за законодавство утврдио да је овај Нацрт 

усклађен са Уставом, правним системом Републике и Правилима за израду закона и 

других прописа Републике Српске, мишљења смо да се Нацрт законa о факторингу 

може упутити даље на разматрање.  

 

III УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ  

 

Према Мишљењу Министарства за европске интеграције и међународну 

сарадњу број: 17.03-020-697/20 од 3. марта 2020. године, а након увида у прописе 

Европске уније и анализе одредаба Нацрта закона о факторингу, установљено је да 

право ЕУ садржи изворе који су релевантни за предмет уређивања достављеног Нацрта 

које је обрађивач узео у обзир приликом његове израде, због чега у Изјави о 

усклађености стоји оцјена „усклађено“.   

Предметна материја, у дијелу примарних извора права ЕУ, уређена је Уговором 

о функционисању Европске уније, Дио трећи – Политике и унутрашње дјеловање 

Уније, Глава IV – Слободно кретање лица, услуга и капитала, Поглавље 2 – Право 

пословног настањивања, члан 50. (бивши члан 44. УЕЗ-a), Глава V – Подручје слободе, 

сигурности и правде, Поглавље 1 − Опште одредбе, члан 67. (бивши члан 61. УЕЗ-a), 

Глава VII – Општа правила о конкуренцији, опорезивању и усклађивању закона, 

Поглавље 3 – Усклађивање закона, члан 114, Дио шести – Институционалне и 

финансијске одредбе, Глава I – Одредбе о институцијама, Поглавље 2 − Правни акти 

Уније, поступци доношења и друге одредбе, члан 294. (бивши члан 251. УЕЗ-a), Дио 

седми – Опште и завршне одредбе, члан 352. (бивши члан 308. УЕЗ-a) (Treaty on the 

Functioning of the European Union, Part Three − Union Policies and Internal Actions, Title 

IV − Free movement of Persons, Services and Capital, Chapter 2 − Right of Establishment, 

Article 50 (ex Article 44 TEC), Title V − Area of Freedom, Security and Justice, Chapter 1 − 

General Provisions, Article 67 (ex Article 61 TEC), Title VII − Common Rules on 

Competition, Taxation and Approximation of Laws, Chapter 3 − Approximation of Laws, 

Article 114, Part Six – Institutional and Financial Provisions, Title I – Institutional 

Provisions, Chapter 2 – Legal Acts of the Union, Adoption Procedures and Other Provisions, 

Section 2 – Procedures for the Adoption of Acts and Other Provisions, Article 294 (ex Article 

251 TEC), Part Seven – General and Final Provisions, Article 352 (ex Article 308 TEC)). 

 Предметним Нацртом закона о факторингу уређује се посао факторинга као 

небанкарске финансијске услуге, с циљем повећања финансијске доступности 

финансијских средстава малим и средњим предузећима путем откупа недоспјелих 

новчаних потраживања. С тим у вези, Нацртом се, између осталог, дефинише појам, 

предмет и врсте факторинга те се утврђују права, обавезе и одговорности учесника 

факторинга. 



    
 

   
 

 
 

 У дијелу секундарних извора права ЕУ, обрађивач је вршио усклађивање 

Нацрта са сљедећим изворима: 

– Регулативом (EC) бр. 593/2008 Европског парламента и Савјета од 17. јуна 

2008. године о праву које се примјењује на уговорне обавезе (Рим I), Regulation (EC) 

No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law 

applicable to contractual obligations (Rome I), 

– Регулативом (ЕU) бр. 1095/2010 Европског парламента и Савјета од 24. 

новембра 2010. године о оснивању европског надзорног тијела (Европског надзорног 

тијела за хартије од вриједности и тржишта капитала), измјени Одлуке бр. 716/2009/ЕC 

и стављању ван снаге Одлуке Комисије 2009/77/ЕC, Rеgulation (EU) No 1095/2010 of the 

European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European 

Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 

716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC, 

– Регулативом (ЕU) бр. 1093/2010 Европског парламента и Савјета од 24. 

новембра 2010. године о оснивању европског надзорног тијела (Европског надзорног 

тијела за банкарство), којом се мијења Одлука бр. 716/2009/ЕC и ставља ван снаге 

Одлукe Комисије 2009/78/ЕC, Regulation (EU) No 1093/2010 of the European parliament 

and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority 

(European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing 

Commission Decision 2009/78/EC, 

– Регулативом Савјета (EC) бр. 2157/2001 од 8. октобра 2001. године о Статуту 

европског друштва (SE), Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the 

Statute for a European company (SE), 

– Директивом (EU) 2015/849 Европског парламента и Савјета од 20. маја 2015. 

године о спречавању коришћења финансијског система у сврху прања новца или 

финансирања тероризма, о измјени Регулативе (EU) бр. 648/2012 Европског 

парламента и Савјета, те стављању ван снаге Директиве 2005/60/ЕC Европског 

парламента и Савјета и Директиве Комисије 2006/70/ЕC (Текст значајан за ЕГП), 

Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on 

the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or 

terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and 

of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the 

Council and Commission Directive 2006/70/EC (Text with EEA relevance), 

– Директивом (ЕU) 2018/843 Европског парламента и Савјета од 30. маја 2018. 

године о измјени Директиве (ЕU) 2015/849 о спречавању коришћења финансијског 

система у сврху прања новца или финансирања тероризма и о измјени директива 

2009/138/ЕC и 2013/36/ЕU (Текст значајан за ЕГП), Directive (EU) 2018/843 of the 

European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 

on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or 

terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU (Text with EEA 

relevance) и 

– Директивом 2006/43/ЕC од 17. маја 2006. године о законским ревизијама 

годишњих финансијских извјештаја и консолидованих финансијских извјештаја, којом 

се мијењају директиве Савјета 78/660/ЕЕC и 83/349/ЕЕC и ставља ван снаге Директива 

Савјета 84/253/ЕЕC (Текст значајан за ЕГП), Directive 2006/43/EC of the European 

Parliament and of the Council of 17 May 2006 on statutory audits of annual accounts and 

consolidated accounts, amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC and 

repealing Council Directive 84/253/EEC (Text with EEA relevance).  

 Детаљан преглед усклађености са наведеним изворима права ЕУ садржан је у 



    
 

   
 

 
 

упоредним приказима усклађености Нацрта закона о факторингу са правном 

тековином ЕУ и праксом и стандардима Савјета Европе.   

 Доношење предметног закона допринијеће испуњавању обавеза из чл. 70. и 89. 

ССП1-а које се односе на сарадњу уговорних страна у усклађивању закона, спровођењу 

закона и правила конкуренције, те банкарство, осигурање и осталих финансијске 

услуге. 

 

IV РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  

 

 У развијеном и динамичном привредном пословању, које карактеришу 

техничке, технолошке, информатичке и друге иновације, поред постојања савремених 

начина измиривања обавеза и наплате потраживања без посредства новца (асигнација, 

цесија и компензација), у новије вријеме све већи значај се даје факторингу као 

савременом облику финансирања обртних средстава, који представља додатни извор 

финансирања малих и средњих предузећa. 

 Факторинг, као инструмент финансирања, има значајну улогу и на 

међународном тржишту, те у посљедњих неколико година биљежи растући тренд због 

неликвидности привредних субјеката и продужених рокова плаћања.  

 Факторинг послови обављају се у Републици Српској на основу Закона о 

облигационим односима и то углавном од банака у оквирима Закона о банкама 

Републике Српске. Остала привредна друштва се нису бавила значајније откупом 

потраживања усљед недовољног разумијевања постојећег правног оквира и одсуства 

конкретног прописа којим би се уредила ова област. 

 Разлози због који се предлаже доношење Закона о факторингу огледају се у све 

већој потреби финансирања обртних средстава, заштити од кредитног ризика, 

управљањем потраживањем и услугом наплате потраживања која може бити остварена 

путем финансијског инструмента факторинга, који све наведено може да омогући. 

Овим законом посао факторинга се уређује као небанкарска финансијска услуга, с 

циљем повећања финансијске инклузије, тј. обезбјеђења веће доступности 

финансијских средстава малим и средњим предузећима путем откупа недоспјелих 

краткорочних новчаних потраживања.  

 Доношењем посебног закона који уређује дјелатност факторинга треба да се 

допринесе даљем развоју факторинга и афирмисању алтернативних начина 

финансирања микро, малих и средњих привредних друштава. Ова предузећа 

традиционално имају отежан приступ банкарским средствима усљед ниске кредитне 

способности или неадекватних средстава обезбјеђења кредита. За разлику од кредита, 

гдје се одлука о кредитирању заснива на бонитету предузећа и колатералу који 

предузеће може да обезбиједи, што је отежавајућа околност за велики број малих и 

средњих предузећа, код факторинга квалитет потраживања је испред квалитета 

колатерала. Предности факторинга над класичним кредитима нарочито долазе до 

изражаја у привредама у којима постоји отежан приступ изворима финансирања и 

неефикасним системима наплате. 

 Стратегијом развоја малих и средњих предузећа у Републици Српској за период 

2016–2020. године, као стратешки циљ, препознато је и утврђено јачање 

конкурентности ових предузећа путем побољшања приступа финансијама. Такође, и 

међународне институције дале су препоруку да би, што се тиче приступа финансијама 

 
1 Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, с једне 

стране, и БиХ, с друге стране. 



    
 

   
 

 
 

малих и средњих предузећа, требало ојачати небанкарски финансијски систем,2 а који 

укључује и услуге факторинга. 

 Имајући у виду потребу побољшања приступа финансијама за мала и средња 

предузећа, која представљају окосницу привреде Републике Српске,3 потребно је 

афирмисати алтернативне небанкарске изворе финансирања овог дијела привреде, 

чему треба да допринесе и доношење Закона о факторингу.  

 Доношење овог закона планирано је Планом рада Министарства финансија 

Републике Српске за 2020. годину, те предложено за Програм рада Народне скупштине 

Републике Српске за 2020. годину.  

 У складу са Програмом и планом рада, предложен је Нацрт закона којим се 

уређује појам, предмет и врсте факторинга, уговор о факторингу, права, обавезе и 

одговорности учесника факторинга. Такође, овај закон уређује оснивање и пословање 

друштава за факторинг, као небанкарских финансијских институција, као и надзор над 

овим друштвима. Друштва за факторинг ће пословати у складу законом којим се 

уређују привредна друштва и овим законом којим се уређују специфична питања 

карактеристична за пословање ових друштава. Такође, у циљу приближавања 

стандардима и правилима пословања, те управљања ризицима која примјењују сва 

лица у финансијском сектору у Републици Српској, овим законом прописују се 

захтјеви у погледу система управљања ризицима које је друштво за факторинг дужно 

да успостави.  

 Даље, предложено је да предмет факторинга може бити свако постојеће 

недоспјело или будуће, цијело или дјелимично, краткорочно потраживање које је 

настало на основу уговора о продаји робе или пружању услуге, закљученог између 

пословних субјеката. Предвиђено је да се краткорочним потраживањем може сматрати 

новчано потраживање које доспијева на наплату у року до годину дана од дана продаје 

робе или пружања услуге. На основу закљученог уговора о факторингу уступилац се 

обавезује да фактору уступи свa краткорочнa потраживања из уговора о испоруци робе 

и пружања услуга прије њихове доспјелости, а фактор се обавезује да, уз накнаду, 

прихвати понуђене послове, ако га задовољава платежна способност дужника, са или 

без обавјештавања дужника о том преносу, при чему ризик наплате потраживања сноси 

или уступилац или фактор. У оквиру овог правног посла обављају се три основне 

функције, и то: функција финансирања, функција осигурања наплате и функција 

услуге, односно управљања потраживањем.    

 Такође, Нацртом закона је прописано да се факторингом могу бавити друштва 

за факторинг и банке које већ обављају послове факторинга у складу са законом којим 

се уређује пословање банака, те, изузетно, и друга привредна друштва која пружају 

финансијске услужне дјелатности, под условом да је посебним законом утврђено да то 

привредно друштво може обављати дјелатност факторинга. С обзиром на то да 

друштва за факторинг представљају специфичну групу финансијских институција, која 

откупљују краткорочна потраживања на основу комерцијалних фактура за услуге или 

робу која нису доспјела, како домаћа тако и међународна, предложено је да надзор над 

овим друштвима врши Комисија за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем 

тексту: Комисија). Надзор банака, које се у оквиру своје дјелатности баве пословима 

факторинга, врши Агенција за банкарство Републике Српске. 

 Доношење Закона о факторингу треба да допринесе: 

 
2 OECD/ETF/EU/EBRD (2019), „Bosnia and Herzegovina Small Business Act Profile“, in SME Policy Index: Western 

Balkans and Turkey 2019: Assessing the Implementation of the Small Business Act for Europe, SME Policy Index, OECD 

Publishing, Paris, страна 55, доступно на: https://doi.org/10.1787/g2g9fa9a-en.  
3 Према Годишњeм извјештају за област малих и средњих предузећа у Републици Српској за 2018. годину, у 

Републици Српској 2018. године пословало је 39.970 малих и средњих предузећа, која остварују удио од 72,6% у 

укупном приходу, 70,6% запослености и 71% у извозу Републике Српске.  

https://doi.org/10.1787/g2g9fa9a-en


    
 

   
 

 
 

 – повећању наплате потраживања, а тиме и повећању ликвидности и 

солвентности привредних субјеката, 

 – повећању правне сигурности у пословању уговорних страна, што би утицало 

на повећање инвестиција, 

 – повећању конкурентности привредних субјеката, 

 – смањењу задужености привредних субјеката и  

 – повећању конкуренције у финансијском сектору и снижавању цијене 

капитала.  

  Услуге факторинга нису дефинисане у директивама Европске уније, нити 

постоји јединствена дефиниција факторинга, али су препознате у UNIDROIT 

конвенцији о међународном факторингу и UNCITRAL конвенцији о преносу 

потраживања у међународној трговини, које су коришћене приликом израде овог 

закона. У Европској унији 2018. године у укупној вриједности факторинг послова 

највише су учествовале Велика Британија и Француска са по 18,5%, Италија са 14,3% и 

Њемачка са 14%.4 Услуге факторинга предњаче у секторима производње, услуге и 

дистрибуције, при чему 89% корисника чине мала и средња предузећа.5 Наведено 

указује на то да се ради о великом обиму трансакција у оквиру овог алтернативног 

начина финансирања, у чему предњаче развијене земље Европске уније. Анкета коју је 

2018. године спровела Европска банка за обнову и развој, на узорку од 37 земаља, 

показала је да је у 26 земаља факторинг регулисан и да су друштва за факторинг 

надзирана.6 Факторинг послови уређени су посебним законима у Федерацији Босне и 

Херцеговине и земљама у окружењу (Србији и Хрватској).      

 У изради Нацрта закона коришћена су законска рјешења, релевантна рјешења 

упоредног права из окружења, извори права Европске уније, препоруке садржане у 

међународним стандардима и други документи у вези са факторингом:   

1) правни оквир и стратешки документи:      

‒ Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 

и 57/89, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04), 

‒ Закон о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 

и 84/19), 

‒ Закон о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 67/13, 15/16 и 84/19),   

‒ Закон о класификцији дјелатности Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 66/13),  

‒ Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 8/14),  

‒ Закон о банкама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

4/17, 19/18 и 54/19),    

‒ Закон о девизном пословању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 96/03, 

123/06, 92/09, 20/14 и 20/18) 

‒ Закон о трговини („Службени гласник Републике Српске“, број 105/19),     

‒ Закон о роковима измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 31/18),  

 
4 Factoring and Commercial Finance: A New Whitepaper, The EU Federation for the Factoring and Commercial Finance 

Industry (EUF), May 2019, страна 10.  
5 Исто, стр. 19. и 20.  
6 Factoring Survey in EBRD Countries of Operation, 3rd Edition, European Bank for Reconstruction and Development, 

September 2018.  



    
 

   
 

 
 

‒ Закон о затезној камати Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 61/18), 

‒ Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 94/15),     

‒ Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),    

‒ Закон о прекршајима Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 63/14, 110/16 и 100/17),      

‒ Закон о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности 

(„Службени гласник БиХ“, бр. 47/14 и 46/16),  

‒ Закон о спољнотрговинској политици у БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 7/98 

и 35/04), 

‒ Оквирни закон о залозима („Службени гласник БиХ“, број 28/04), 

‒ Стратегија развоја малих и средњих предузећа за период 2016–2020. године,  

2) упоредно право:  

‒ Федерација БиХ – Закон о факторингу („Службени новине Федерације БиХ“, 

број 14/16),  

‒ Србија – Закон о факторингу („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/13 

и 30/18), 

‒ Хрватска – Закон о факторингу („Народне новине“, бр. 94/14 и 41/16), 

‒ Црна Гора – Закон о финансијском лизингу, факторингу, откупу потраживања, 

микрокредитирању и кредитно-гарантним пословима („Службени лист Црне 

Горе“, број 73/17),   

3) извори права Европске уније: 

−  Регулатива (EC) број 593/2008 Европског парламента и Савјета од 17. јуна 2008. 

године о праву које се примјењује на уговорне обавезе (Рим I),  

−  Регулатива (ЕU) број 1095/2010 Европског парламента и Савјета од 24. новембра 

2010. године о оснивању европског надзорног тијела (Европског надзорног 

тијела за хартије до вриједности и тржишта капитала), измјени Одлуке број 

716/2009/ЕC и стављању изван снаге Одлуке Комисије 2009/77/ЕC, 

−  Регулатива (ЕU) број 1093/2010 Европског парламента и Савјета од 24. новембра 

2010. године о оснивању европског надзорног тијела (Европског надзорног 

тијела за банкарство), којом се мијења Одлука број 716/2009/ЕC и ставља ван 

снаге Одлука Комисије 2009/78/ЕC, 

−  Регулатива Савјета (EC) број 2157/2001 од 8. октобра 2001. године о Статуту 

европског друштва (SE), 

−  Директива (EU) 2015/849 Европског парламента и Савјета од 20. маја 2015. 

године о спречавању коришћења финансијског система у сврху прања новца или 

финансирања тероризма, о измјени Регулативе (EU) број 648/2012 Европског 

парламента и Савјета, те стављању ван снаге Директиве 2005/60/ЕC Европског 

парламента и Савјета и Директиве Комисије 2006/70/ЕC (Текст значајан за ЕГП), 

−  Директива (ЕU) 2018/843 Европског парламента и Савјета од 30. маја 2018. 

године о измјени Директиве (ЕU) 2015/849 о спречавању коришћења 

финансијског система у сврху прања новца или финансирања тероризма и о 

измјени директива 2009/138/ЕC и 2013/36/ЕU (текст значајан за ЕГП),  

−  Директива 2006/43/ЕC од 17. маја 2006. године о законским ревизијама 

годишњих финансијских извјештаја и консолидованих финансијских извјештаја, 

којом се мијењају директиве Савјета 78/660/ЕЕC и 83/349/ЕЕC и ставља ван 

снаге Директива Савјета 84/253/ЕЕC (Текст значајан за ЕГП), 

 



    
 

   
 

 
 

4) међународни стандарди:  

−  Међународни стандарди у борби против прања новца и финансирања тероризма 

и ширења оружја за масовно уништење – препоруке FATF, Организација за 

контролу и спречавање прања новца (FATF), јуни 2019. године, 

−  UNIDROIT конвенција о међународном факторингу, Отава, 28. мај 1988. године 

(енгл. UNIDROIT convention on international factoring),  

−  UNCITRAL конвенција о преносу потраживања у међународној трговини, 

Њујорк, 2001. године (енгл. United Nations convention on the assignment of 

receivables in international trade), 

5) остали извори: 

− докторска дисертација: „Уговор о факторингу са посебним освртом на 

факторинг као инструмент финансирања пословних субјеката“, мр Драгица 

Ристић, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 2014. година. 

 У складу са наведеним, предлаже се разматрање и усвајање Нацрта закона о 

факторингу.     

 

V  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА  

 

У Глави I (чл. 1. до 3) садржане су основне одредбе које се односе на предмет 

Закона, дефинисање појмова коришћених у овом закону, као и примјена других закона.  

 Чл. 1. и 2. дефинисан је предмет Закона и појмови коришћени у Закону.  

 Члан 3. прописује да се на питања која нису уређена овим законом примјењују 

одредбе Закона о облигационим односима, Закона о привредним друштвима, Закона о 

спречавању прања новца и финансирања терористичких активности, те других закона 

које су учесници факторинга дужни да примјењују. 

 У Глави II (чл. 4. до 9) садржане су одредбе о факторингу као правном послу, 

документацији на основу које се спроводи факторинг, накнади факторинга, те 

појединим врстама факторинга.  

 Чланом 4. дефинисан је факторинг као правни посао купопродаје постојећег 

недоспјелог или будућег краткорочног потраживања, насталог на основу уговора о 

продаји робе или пружања услуге, у којем учествују уступилац, фактор и дужник. 

Такође, прописано је да фактор може бити банка и друштво за факторинг, те, изузетно, 

и друго привредно друштво које пружа финансијске услужне дјелатности, под условом 

да је посебним законом утврђено да то привредно друштво може обављати дјелатност 

факторинга. Даље, прецизиране су одредбе овог закона које је банка дужна да 

примјењује обављајући посао факторинга, уз примјену одредаба закона којим се 

уређује пословање банака7. Такође, дефинисано је да друштва за факторинг и друга 

привредна друштва, која су законом овлашћена да обављају дјелатност факторинга, 

обављају ту дјелатност само уз претходно прибављену дозволу Комисије. На друга 

привредна друштва која обављају дјелатност факторинга примјењују се одредбе овог 

закона, изузев одредаба које уређују услове за оснивање, пословање и престанак рада 

друштва за факторинг. 

 Чланом 5. утврђена је документација на основу које се спроводи факторинг и 

начин на који се одвија комуникација између учесника факторинга.  

 Члан 6. прописује да фактор, за извршене услуге факторинга, може уговорити 

накнаду, административну накнаду и факторинг камату. 

 Чл. 7. до 9. прописују врсте факторинга у зависности од сједишта учесника и 

обавези преузимања ризика наплате потраживања, као и обрнути факторинг, као 

 
7 Законом о банкама Републике Српске утврђено је да банка, поред осталих послова, може обављати и послове 

куповине, продаје и наплате потраживања (факторинг, форфетинг и друго).   



    
 

   
 

 
 

посебну врсту факторинга који се уговора између фактора и дужника, у којем фактор 

преузима обавезу плаћања дужниковог недоспјелог будућег краткорочног дуговања 

према повјериоцима из уговора о продаји робе или пружању услуге. 

 У Глави III (чл. 10. до 20) садржане су одредбе које уређују уговор о 

факторингу, те права и обавезе које произлазе из овог уговора.  

 Чланом 10. утврђено је да се факторинг може обављати само на основу уговора 

закљученог у писаној форми. Такође, дефинисано је да предмет уговора о факторингу 

може бити постојеће недоспјело или будуће, цијело или дјелимично, краткорочно 

потраживање од дужника, настало на основу уговора о продаји робе или пружању 

услуге. Даље, прописано је да предмет уговора о факторингу не може бити  

потраживање чији пренос је забрањен законом, које је везано за личност повјериоца 

или које се по својој природи противи преношењу на другог. Овакво одређење 

предмета факторинга у складу је са чланом 1. тачком 2. и чланом 5. UNIDROIT 

конвенције о међународном факторингу, те чл. 4. и 8. UNCITRAL конвенције о 

преносу потраживања у међународној трговини. Такође, треба имати у виду и одредбе 

Закона о облигационим односима (члан 436. став 2), које прописују да уговор о 

уступању нема дејство према дужнику ако су он и повјерилац уговорили да један неће 

моћи пренијети потраживање на другог или да га неће моћи пренијети без дужниковог 

пристанка. Даље, утврђено је да фактор може да захтијева од уступиоца да обезбиједи 

и изјаву дужника да је примио робу и услуге према издатом рачуну, без приговора на 

њихове материјалне недостатке. Одсуство ове изјаве дужника не спречава да уговор о 

факторингу производи правно дејство, осим ако другачије није уређено посебним 

законом. Даље, прописано је да се уговор о факторингу не сматра уговором о кредиту 

или зајму у смислу прописа Републике Српске.  

 Чланом 11. прописани су обавезни елементи уговора о факторингу. Имајући у 

виду да је посао факторинга могуће спровести на више начина, уговором је, између 

осталог, потребно прецизирати начин обрачуна плаћања у смислу да ли наплату 

уступљеног потраживања врши фактор (отворени факторинг) или уступилац у своје 

име и за рачун фактора (скривени факторинг).  

 Члан 12. прописује да уговор о факторингу престаје да важи истеком рока на 

који је закључен, а ако није закључен на одређен рок престаје када потраживања буду 

наплаћена или регресирана. Такође, дефинисано је да су забрањени и ништавни 

уговори о факторингу једног уступиоца закључени са различитим факторима, а који 

имају за предмет продају истог потраживања. 

 Члан 13. утврђује да за пренос потраживања са уступиоца на фактора није 

потребна сагласност дужника. Такође, утврђена је обавеза уступиоца да у року од пет 

дана од дана закључивања уговора о факторингу, у писаној форми, обавијести дужника 

о извршеном преносу потраживања на фактора, осим у случају када уступилац 

задржава право цјелокупне реализације наплате потраживања у своје име и за рачун 

фактора (скривени факторинг). Даље, утврђено је да обавјештење о преносу 

потраживања мора да буде сачињено у писаној форми и да садржи информације о 

закљученом уговору о факторингу, податке о фактору којем је дужник обавезан да 

изврши плаћање, као и инструкције за плаћање фактору. Достављање писменог 

обавјештења у складу је са захтјевом члана 1. тачке 4. UNIDROIT конвенције и чланом 

13. UNCITRAL конвенције. 

 Чланом 14. регулисан је поступак плаћања аванса. Дефинисана је обавеза 

фактора да, након закључивања уговора о факторингу, исплати уступиоцу аванс у 

уговореном року и износу, који се утврђује за свако појединачно пренесено 

потраживање. Такође, прецизирано је да је рок за уплату аванса три дана од дана 

потписивања уговора о факторингу којим се врши пренос потраживања, уколико овај 



    
 

   
 

 
 

рок није дефинисан уговором. Даље, прописано је да уступилац има право на 

једнострани раскид уговора о факторингу у случају да фактор не исплати аванс у 

уговореном року, о чему је дужан обавијестити дужника. 

 Чл. 15. и 16. уређен је поступак наплате потраживања од дужника и дефинисане 

су извршне исправе у поступку наплате потраживања фактора од дужника.  

 Чланом 17. уређен је третман затезне камате која се плаћа у случају да дужник 

касни са исплатом дуга. У факторингу без права регреса затезна камата припада 

фактору, док у факторингу са правом регреса затезна камата припада уступиоцу, осим 

ако уговором о факторингу није другачије предвиђено. Истичемо да је Законом о 

затезној камати Републике Српске прописана висина стопе и начин обрачуна затезне 

камате у Републици Српској у случају када дужник закасни са испуњењем новчане 

обавезе у домаћој или страној валути. Такође, треба имати у виду и одредбе Закона о 

облигационим односима (члан 277), које уређују однос уговорене камате и затезне 

камате.     

 Чланом 18. дефинисане су одговорности уступиоца као учесника факторинга, у 

смислу да је одговоран фактору за основаност и вриједност потраживања која су 

предмет уговора о факторингу, као и да гарантује фактору да је пренесено 

потраживање ослобођено залога, приговора, терета и осталих права трећих лица, 

односно да су по свим основама неспорне, осим ако другачије није уговорено.  

 Чланом 19. утврђене су обавезе фактора, као учесника факторинга, у смислу да 

је дужан да води уредну и ажурну евиденцију уступилаца и откупљених потраживања, 

као и да савјесно и са пажњом доброг привредника управља откупљеним 

потраживањима. 

 Чланом 20. утврђено је да је даљи пренос потраживања са фактора на други 

фактор дозвољен, у случају да уговором о факторингу није другачије дефинисано. 

 У Глави IV (чл. 21. до 36) садржане су одредбе које се односе на услове за 

оснивање, пословање и престанак рада друштва за факторинг. 

 Члан 21. прописује да се друштво за факторинг оснива у форми акционарског 

друштва или друштва са ограниченом одговорношћу, које могу основати домаћа и/или 

страна правна и/или физичка лица. Даље, утврђено је да друштво за факторинг мора 

добити дозволу Комисије да би обављало дјелатност факторинга. Такође, прописано је 

да друштво за факторинг, изузетно, може обављати и откуп осталих потраживања у 

складу са законом којим се уређују облигациони односи.  

 Члан 22. прописује висину оснивачког капитала друштва за факторинг, који 

износи најмање 250.000 КМ и мора бити уплаћен у цијелости у новцу приликом 

оснивања. Приликом одређења висине капитала, обрађивач је сагледао висину 

минималног оснивачког капитала друштва за факторинг у упоредном праву у 

окружењу, законски минимални износ основног капитала даваоца лизинга у Републици 

Српској, те потребу афирмисања оваквог вида алтернативног извора финансирања 

малих и средњих предузећа. Такође, утврђена је обавеза друштва за факторинг да у 

свом пословању одржава капитал у висини минималног оснивачког капитала, те да без 

одгађања обавијести Комисију о смањењу капитала испод законског минимума.  

 Чл. 23. и 24. прописују услове које друштво за факторинг мора испунити за 

добијање дозволе Комисије за обављање дјелатности факторинга, као и документацију 

коју оснивачи друштва за факторинг прилажу уз захтјев за издавање дозволе за 

обављање дјелатности факторинга. Даље, утврђено је да се дозвола за обављање 

дјелатности факторинга издаје на неодређено вријеме и није преносива на друга лица. 

Такође, утврђена је обавеза друштва за факторинг да током свог пословања обезбјеђује 

испуњеност свих услова под којима му је издата дозвола, те да у случају 

реорганизације и добровољне ликвидације претходно прибави сагласност Комисије.  



    
 

   
 

 
 

 Чланом 25. уређен је поступак издавања дозволе за обављање дјелатности 

факторинга. Прописано је да Комисија рјешењем одлучи о захтјеву за издавање 

дозволе за обављање дјелатности факторинга у року од 60 дана од дана пријема 

уредног захтјева, након чега је друштво за факторинг дужно да, најкасније у року од 30 

дана од дана добијања дозволе Комисије, поднесе пријаву за упис у регистар 

пословних субјеката, чијим уписом стиче својство правног лица. У складу са Законом о 

регистрацији пословних субјеката у Републици Српској друштво за факторинг имаће 

обавезу да у регистар пословних субјеката упише све своје пословне јединице. 

Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске утврђена је класификација 

дјелатности „64.99 Остале финансијске услужне дјелатности, осим осигурања и 

пензионих фондова, д. н.“, под којом би друштва за факторинг требало да се региструју 

за обављање послова факторинга.    

 Члан 26. дефинише услове у којима престаје да важи дозвола за обављање 

дјелатности факторинга.  

 Чл. 27. и 28. прописују услове за оснивање пословне јединице у Републици 

Српској привредног друштва са сједиштем у Босни и Херцеговини, а изван Републике 

Српске и оснивање пословне јединице изван Републике Српске. 

 Члан 29. прописује успостављање Регистра друштава за факторинг и пословних 

јединица. Утврђен је минимални садржај овог регистра, те прописано да се у архиви 

регистра води евиденција о друштвима за факторинг којима је одузета дозвола за 

обављање дјелатности факторинга. Ради транспарентности информација и боље 

информисаности јавности, подаци из овог регистра биће објављени на интернет 

страници Комисије.   

 Члан 30. уређује стицање квалификованог учешћа у друштву за факторинг, тј. 

учешћа од 10% или више у власништву или гласачким правима, те прописује обавезу 

подношења писменог захтјева Комисији за издавање претходне сагласности за стицање 

квалификованог учешћа, као и да је за свако даље повећање учешћа потребно добити 

претходну сагласност Комисије. Такође, прописани су критеријуми за стицање 

квалификованог учешћа, на основу којих Комисија цијени подобност и финансијско 

стање подносиоца захтјева. Даље, прописан је рок за одлучивање Комисије о захтјеву 

за стицање квалификованог учешћа.  

  Чланом 31. утврђено је право Комисије да у поступку обраде захтјева за 

стицање квалификованог учешћа, осим прописане документације, тражи и друге 

податке и документацију које оцијени потребним. Прописано је да Комисија приликом 

обраде захтјева испита изворе средстава којима подносилац захтјева намјерава стећи 

квалификовано учешће, као и да обави провјеру свих података које је подносилац 

доставио.      

  Члан 32. прописује да се без претходне сагласности Комисије може стећи 

квалификовано учешће насљеђивањем, правним сљедбеништвом или другим стицањем 

независним од воље стицаоца, али да то лице не може имати никакав утицај на 

управљање друштва за факторинг и остваривати гласачка права док не добије накнадну 

сагласност Комисије на такво стицање, те је утврђен рок у којем је то лице дужно да 

поднесе захтјев Комисији. 

 Члан 33. прописује правне посљедице стицања квалификованог учешћа без 

сагласности Комисије, у ком случају Комисија рјешењем налаже лицу продају ових 

акција и достављање доказа о продаји, као и достављање податка о купцу ако су му 

познати, те утврђује рок у којем је дужан извршити продају.   

 Члан 34. прописује околности у којима Комисија може одузети сагласност за 

стицање квалификованог учешћа, и то: ако је стицаоцу дата сагласност на основу 



    
 

   
 

 
 

неистинитих, нетачних или података који доводе у заблуду и ако престане испуњавати 

прописане услове за стицање квалификованог учешћа.  

 Чланом 35. утврђене су чињенице и околности о којима је друштво за 

факторинг дужно да извјештава Комисију. Такође, Комисија је дужна да донесе акт 

којим прописује структуру, садржај, начин и рокове достављања извјештаја из овог 

члана. 

 Члан 36. прописује поступање друштва за факторинг са податком који 

представља пословну тајну. 

 У Глави V (чл. 37. до 44) садржане су одредбе у вези са корпоративним 

управљањем друштва за факторинг.  

 Чланом 37. утврђено је да друштво за факторинг има скупштину, управни одбор 

и директора, што је у у складу са Законом о привредним друштвима.      

 Члан 38. прописује да управни одбор друштва за факторинг има најмање три 

члана, при чему мање од половине чланова могу бити извршни директори. Даље, 

утврђена је забрана да чланови управног одбора који нису извршни директори воде 

послове друштва за факторинг. Такође, утврђено је ограничење да члан управног 

одбора не може бити лице које је повезано са правним лицем у којем друштво за 

факторинг има више од 5% гласачких права или учешћа у капиталу. Прописано је да 

функцију члана управног одбора друштва за факторинг може да обавља само лице које 

добије сагласност Комисије. 

 Члан 39. прописује услове које мора да испуњава члан управног одбора друштва 

за факторинг. Даље, прописано је да Комисија донесе акт којим разрађује услове за 

обављање функције члана управног одбора и директора друштва за факторинг, те 

прописује поступак издавања сагласности и документацију која се прилаже уз захтјев 

за издавање сагласности за обављање функције члана управног одбора и директора.  

 Чланом 40. утврђене су надлежности и дужности управног одбора друштва за 

факторинг. Имајући у виду специфичности природе пословања друштва за факторинг, 

прописано је да управни одбор, поред надлежности утврђених Законом о привредним 

друштвима, има и додатне надлежности у вези са организацијом система интерне 

контроле, разматрањем извјештаја службе интерне ревизије и налаза Комисије, 

пореских органа, других органа и остало.    

 Члан 41. прописује да друштво за факторинг обавезно има једног директора, 

који је дужан да води послове друштва за факторинг у Републици Српској. Даље, 

утврђено је да директор друштва за факторинг мора бити у радном односу у друштву 

са пуним радним временом. Такође, прописано је да се за директора може именовати 

лице које испуњава услове прописане за члана управног одбора, као и да најмање један 

од директора мора да има пребивалиште на територији Републике Српске или БиХ и да 

посједује знање једног од језика који су у службеној употреби у Републици Српској, на 

нивоу примјереном за обављање дужности директора.   

  Члан 42. прописује да функцију директора друштва за факторинг може да 

обавља само лице које добије сагласност Комисије. Такође, прописана је 

документација која се, уз захтјев за издавање сагласности за директора и члана 

управног одбора, подноси Комисији, као и разлози за одбијање издавања тих 

сагласности.    

  Чланом 43. утврђене су дужности директора друштва за факторинг, које се 

односе на обавјештавања управног одбора о значајним догађајима у пословању 

друштва. Такође, утврђена је дужност директора друштва да обавијести управни одбор 

друштва и Комисију о именовању, односно престанку функције у органима управљања 

или надзора других правних лица, као и о правним пословима у којима је стекао 

квалификовано учешће и промјени таквог учешћа.    



    
 

   
 

 
 

 Члан 44. прописује разлоге када Комисија одузима, односно може одузети 

сагласност за директора и члана управног одбора друштва за факторинг, као и 

случајеве у којима престају да важе ове сагласности. Такође, прописано је да Комисија 

обавља контролу рада директора ради провјеравања чињеница релевантних за издату 

сагласност директору.   

 У Глави VII (чл. 45. до 52) садржане су одредбе које уређују систем управљања 

ризицима у друштву за факторинг, као и финансијско извјештавање и спољну ревизију 

финансијских извјештаја друштва за факторинг.  

 Чланом 45. утврђена је обавеза друштва за факторинг да успостави 

свеобухватан и ефикасан систем управљања ризицима, у складу са одредбама овог 

закона и прописом Комисије. Основни циљ успостављања система управљања 

ризицима је смањење утицаја ризика на пословање друштва за факторинг, као и 

обезбјеђење способности друштва за факторинг да благовремено открије и контролише 

ризике. 

 Чланом 46. прописано је да друштво за факторинг обавезно има интерну 

ревизију, која треба да независно и објективно процјењује систем унутрашњих 

контрола и даје мишљење за унапређење пословања. 

 Члан 47. регулише дужност друштва за факторинг да у свом пословању 

извршава обавезе и задатке, као и да предузима мјере и радње дефинисане прописима 

којим се уређује спречавање прања новца и финансирања терористичких активности8.  

 Члан 48. прописује да је друштво за факторинг дужно да уредно, ажурно и 

континуирано води пословне књиге, сачињава књиговодствене исправе, вреднује 

имовину и обавезе, сачињава и објављује своје финансијске извјештаје.  

 Члан 49. прописују обавезу обављања спољне ревизије годишњих финансијских 

извјештаја друштва за факторинг од привредног друштва за ревизију, које је дужно да, 

на захтјев Комисије, достави додатне информације у вези са обављеном ревизијом.  

 Чланом 50. утврђен је рок у којем скупштина друштва за факторинг мора да 

именује привредно друштво за ревизију које ће обавити ревизију финансијских 

извјештаја, о чему обавјештава Комисију.   

 Чланом 51. прописане су обавезе друштва за факторинг да отклони 

неправилности које је утврдило привредно друштво за ревизију, те да о отклањању 

неправилности обавијести Комисију. У случају да се неправилности не отклоне, 

Комисија може према друштву за факторинг предузети мјере надзора.    

 Чланом 52. прописани су рокови у којима друштво за факторинг доставља 

Комисији годишње финансијске извјештаје и извјештај привредног друштва за 

ревизију. Такође, прописана је могућност да Комисија, ако утврди да привредно 

друштво за ревизију није обавило ревизију финансијских извјештаја на адекватан 

начин, захтијева од друштва за факторинг да о свом трошку ангажује друго привредно 

друштво за ревизију, које ће обавити ревизију. 

 У Глави VIII (чл. 53. до 62) садржане су одредбе о надзору над пословањем 

друштва за факторинг.   

  Чланом 53. прописано је да надзор над пословањем друштва за факторинг врши 

Комисија, док надзор над банкама које обављају послове факторинга врши Агенција за 

банкарство Републике Српске, у складу са прописима којима су утврђене надлежности 

Комисије и Агенције.   

 Чланом 54. дају се овлашћења Комисији да врши непосредни и посредни надзор 

над пословањем друштава за факторинг. Такође, Комисија је овлашћена да врши 

 
8 Чланом 4. Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности утврђено је да су 

обвезници спровођења мјера за откривање и спречавање прања новца и финансирања терористичких активности, 

између осталих, правна и физичка лица која се баве факторингом.     



    
 

   
 

 
 

надзор и над лицем које је повезано лице са друштвом за факторинг и лицем које има 

квалификовано учешће у друштву за факторинг. Даље, прописане су обавезе друштва 

за факторинг по питању вршења надзора, укључујући и обавезу плаћања накнаде за 

надзор, чију висину утврђује Комисија својим актом. Овим чланом је прецизирано да 

одредбе које уређују овлашћења Комисије у вршењу непосредног и посредног надзора 

над пословањем друштава за факторинг, као и обавезу плаћања накнаде за вршење 

надзора Комисије, сходно се примјењују на пословне јединице привредног друштва са 

сједиштем у Босни и Херцеговини, а изван Републике Српске, а које послују у 

Републици Српској. 

 Члан 55. прописује да су рјешења којима Комисије одлучује у управним 

стварима коначна, те да се против њих може водити управни спор, с тим да тужба 

против рјешења не спречава нити одгађа њихово извршење, а у управном спору суд не 

може у поступку пуне јурисдикције ријешити управну ствар за чије рјешавање је 

утврђена надлежност Комисије, а чије одредбе постоје у упоредном праву земаља из 

окружења. Даље, прописано је да се у случају поништења рјешења Комисије права 

тужиоца ограничавају на накнаду штете која му је причињена извршењем тог рјешења.  

 Чланом 56. наведене су мјере надзора које Комисија може предузети према 

друштву за факторинг, и то: дати препоруку и изрећи упозорење, изрећи опомену, 

наложити отклањење незаконитости и неправилности, одредити додатне мјере или 

одузети дозволу за обављање дјелатности факторинга.  

 Чланом 57. одређене су ситуације када Комисија даје препоруку или изриче 

упозорење друштву за факторинг, као најблажу мјеру надзора. Даље, прописано је да 

приликом изрицања упозорења Комисија утврди рок у којем друштво за факторинг 

треба да отклони неправилности. Такође, утврђена је обавеза директора друштва за 

факторинг да Комисији достави план са роковима и динамиком поступања по датим 

препорукама.  

 Чланом 58. прописано је да Комисија може изрећи опомену друштву за 

факторинг ако у вршењу надзора над пословањем друштва за факторинг утврди 

незаконитости и неправилности, а природа и обим утврђених незаконитости и 

неправилности немају значајан утицај и посљедице на пословање друштва за 

факторинг. Такође, прописано је да Комисија може опомену јавно објавити. 

 Чл. 59. и 60. наведене су мјере за отклањање незаконитости и неправилности 

које Комисија може наложити друштву за факторинг ако у пословању друштва за 

факторинг утврди незаконитости и неправилности, као и врсте додатних мјера. Даље, 

прописано је да Комисија рјешењем о изрицању мјера утврди рок за извршење сваке 

наложене мјере, као и рок за достављање извјештаја и доказа о извршењу наложене 

мјере.   

 Чланом 61. утврђени су случајеви у којима Комисија одузима друштву за 

факторинг дозволу за обављање дјелатности факторинга. Прописано је да Комисија у 

рјешењу о одузимању дозволе за обављање дјелатности факторинга утврђује дан са 

којим се одузима дозвола друштву за факторинг и да је од тог дана друштву за 

факторинг забрањено да обавља послове утврђене овим законом, осим послова које у 

поступку ликвидације, односно стечаја друштва обавља ликвидациони, односно 

стечајни управник.   

 Чланом 62. прописује се да је Комисија овлашћена да врши контролу лица која 

обављају дјелатност факторинга без дозволе Комисије, као и да таквом лицу наложи да 

престане да обавља дјелатност факторинга, те поднесе пријаву надлежном органу за 

неовлашћено бављење факторингом. Ради заштите потенцијалних корисника услуга 

факторинга, прописано је да Комисија на својој интернет страници и у средствима 



    
 

   
 

 
 

јавног информисања објављује упозорење о неовлашћеном обављању дјелатности 

факторинга. 

 У Глави XIII (чл. 63. до 68) садржани су прекршаји који су разврстани према 

починиоцима, ради свеобухватног сагледавања и идентификовања починиоца 

прекршаја, као и лакше примјене у пракси.   

 Чл. 63. и 64. прописани су прекршаји и утврђени распони новчаних казни за 

друштво за факторинг, као и одговорно лице у друштву за факторинг.  

 Чланом 65. прописани су прекршаји и утврђени распони новчаних казни за 

привредно друштво са сједиштем у Босни и Херцеговини, а изван Републике Српске и 

одговорно лице за прекршаје које учини на подручју Републике Српске. 

 Чл. 66. до 69. прописани су прекршаји и утврђени распони новчаних казни за 

члана управног одбора, друга правна и физичка лица, те да се прекршајни поступак 

покреће и води у складу са прописима којима се уређује прекршајни поступак. 

 У Глави IX (чл. 70. до 72) садржане су прелазне и завршне одредбе.   

 Чланом 70. утврђен је рок у којем је Комисија дужна да донесе подзаконске акте 

прописане овим законом.  

 Чланом 71. утврђује рок у којем су правна лица, која су на дан ступања на снагу 

овог закона уписана у судски регистар и обављају послове факторинга, дужна да 

ускладе своје пословање са одредбама овог закона. Ако ова лице у прописаном року не 

ускладе своје пословање, дужна су да престану обављати послове факторинга и да 

дјелатност факторинга бришу из судског регистра. 

Члан 72. уређује ступање на снагу овог закона.      

  

VI  УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ У ИЗРАДИ ЗАКОНА 

 

 У складу са Смјерницама за поступање Републичких органа управе о учешћу 

јавности и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 123/08 и 73/12), Министарство финансија Републике Српске обавило је 

консултације са Привредном комором Републике Српске, Агенцијом за банкарство 

Републике Српске и Комисијом за хартије од вриједности Републике Српске, којима је 

10. децембра 2019. године доставило Преднацрт закона о факторингу.   

 Такође, Министарство финансија је 10. децембра 2019. године објавило 

Преднацрт закона о факторингу на својој интернет страници и позвало сва 

заинтересована лица и субјекте да доставе своје коментаре, приједлоге и сугестије ради 

израде што квалитетнијег законског рјешења.   

 

VII ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА ЗАКОНА, ДРУГИХ ПРОПИСА И ОПШТИХ АКАТА 

НА УВОЂЕЊЕ НОВИХ, ИЗМЈЕНУ ИЛИ УКИДАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ 

ФОРМАЛНОСТИ КОЈЕ ОПТЕРЕЋУЈУ ПРИВРЕДНО ПОСЛОВАЊЕ   

 

 Увидом у спроведени процес методологије кратке процјене утицаја прописа на 

Нацрт закона о факторингу, Министарство привреде и предузетништва у Мишљењу 

број: 18.06-020-329/20 од 7. фебруара 2020. године констатује: 

– Нацрт закона предвиђен је Планом рада Министарства финансија за 2020. 

годину, те је усклађен са Стратегијом развоја малих и средњих предузећа за 

период 2016–2020. године. 

– Обрађивач је правилно анализирао постојеће стање и дефинисао проблем у 

Обрасцу о спровођењу скраћеног ПУП-а у припреми и изради 

нацрта/приједлога прописа, те да је проблем саставни дио „Разлога за доношење 

или измјену и/или допуну закона“. 



    
 

   
 

 
 

– Обрађивач је правилно дефинисао циљеве који се желе постићи доношењем 

законом. 

 У погледу спровођења процеса консултација, обрађивач је навео да су обављене 

консултације са Привредном комором, Агенцијом за банкарство и Комисијом за 

хартије од вриједности Републике Српске. Преднацрт закона је био објављен на 

интернет страници Министарства финансија. Достављене примједбе и сугестије 

обрађивач је узео у обзир приликом израде Нацрта закона. 

 Код утврђивања опција за рјешење проблема, обрађивач је навео да је 

регулаторна промјена најбоља опција за рјешење проблема и постизање циљева. 

 У вези са утицајем на пословно окружење, обрађивач наводи да је факторинг 

значајан потенцијални извор ликвидности за многа привредна друштва. Код 

факторинга привредо друштво уступа своје потраживање фактору (најчешће банци) по 

дисконтној цијени како би уступалац одмах прибавио готовину. Фактор ће наплатити 

доспјели износ рачуна и прихватити ризик ненаплативих потраживања. С обзиром на 

то да је циљ доношења посебног закона о факторингу афирмисање факторинга као 

алтернативног извора финансирања малих и средњих предузећа, очекује се позитиван 

утицај не само на микро већ и на макро нивоу, а што потврђује и снажан раст 

факторинга на свјетском нивоу током посљедњих неколико година. Предности 

коришћења факторинга су:  

– финансирање путем факторинга повољније је и брже него финансирање кроз 

кредитна задужења код банака, јер се не губи вријеме на дуго аплицирање код 

банака, што подразумијева и обезбјеђење веома обимне документације, а често 

и додатне гаранције (жиранти, хипотеке); 

– факторинг је нарочито погодан за мала и средња предузећа која, због ниске 

кредитне способности или неадекватних средстава обезбјеђења кредита, често 

имају отежан приступ банкарским средствима; 

– факторинг је флексибилнији од банкарских кредита јер се заснива на процјени 

квалитета потраживања и купаца, а не на његовој кредитној способности, тако 

да фактор може обезбиједити финансирање чак и ако је клијент ново привредно 

друштво или има слабу кредитну историју и неодговарајући ток готовине; 

– факторинг омогућава и већу сигурносту наплату потраживања или заштиту од 

ризика неплаћања, чиме се повећава конкурентност и извoзни потенцијали тог 

сектора на међународном тржишту. 

Преузимање ризика наплате потраживања од фактора, као и управљање и мониторинг 

потраживања посебно дјелује стимулативно на она привредна друштва која имају 

сезонску производњу, нуде робу на одложено плаћање или започињу посао са новим 

купцима. Привредним друштвима, корисницима услуга факторинга, омогућава се бољи 

ток готовине и бржи приступ обртном капиталу кроз авансне уплате од фактора, чиме 

се побољшава и општа ликвидност тог привредног друштва и да може у року доспијећа 

измирити своје обавезе према добављачима и проширити обим свог пословања. Већа 

доступност небанкарским изворима финансирања може довести до повећања 

конкуренције у финансијском сектору и снижавању цијене капитала, као и побољшање 

кредитне способности тог привредног друштва, повећању правне сигурности 

уговорних страна путем елиминисања и смањења ризика наплате и лоших дугова. Све 

наведено би могло утицати на повећање инвестиција, како домаћих тако и страних, те 

јачање привредних субјеката. 

 Што се тиче утицаја на јавне буџете, обрађивач наводи да се Нацртом закона 

очекује индиректан позитиван утицај на републички буџет као резултат побољшања 

пословања привредних друштава који користе услуге факторинга. 



    
 

   
 

 
 

 У вези са социјалним утицајима, обрађивач је навео да ће Нацрт закона 

омогућити повећање наплате потраживања привредних друштава, што ће се позитивно 

одразити на ликвидност ових друштава, њихов даљи развој, као и могућност отварања 

нових радних мјеста. С обзиром на то да факторинг послови подразумијевају послове 

које закључују пословни субјекти, а не физичка лица, регулаторна промјена не би 

требало да има директан утицај на заштиту/изложеност личних података појединаца. 

Нацртом закона о факторингу уређено је питање обавезе чувања пословне тајне 

друштва за факторинг на начин да податак који представља пословну тајну друштво за 

факторинг достави Комисији за хартије од вриједности, правосудном или управном 

органу, ако они то захтијевају у извршавању својих надзорних и других јавних 

овлашћења у складу са овим и другим законима, или када објављивање тајног податка 

писмено одобри лице на које се податак односи. 

 У вези са утицајем на животну средину, обрађивач је навео да Нацрт закона 

неће имати утицај на животну средину. 

 Када је у питању одговорност за примјену прописа, обрађивач је навео да су за 

примјену овог закона одговорна друштва која обављају дјелатност факторинга, банке 

које ће обављати послове факторинга, Комисија за хартије од вриједности и Агенција 

за банкарство Републике Српске. 

 Када је у питању утицај на увођење, измјену и укидање постојећих 

формалности, обрађивач наводи да је Нацртом закона предвиђено увођење нових 

формалности које ће издавати Комисија за хартије од вриједности, и то: 

– дозвола за обављање дјелатности факторинга за друштво за факторинг и друго 

привредно друштво које пружа финансијске услужне дјелатности; 

– сагласност за оснивање у Републици Српској пословне јединице привредног 

друштва са сједиштем у Босни и Херцеговини, а изван Републике Српске; 

– претходна сагласности друштву за факторинг за оснивање пословне јединице 

изван Републике Српске; 

– претходна и накнадна сагласности за стицање квалификованог учешћа у 

друштву за факторинг; 

– сагласност за члана управног одбора друштва за факторинг; 

– сагласност за директора друштва за факторинг; 

– сагласност за реорганизацију друштва за факторинг и  

– сагласност за добровољну ликвидацију друштва за факторинг. 

 Обрађивач наводи да је сврха увођења ових формалности заштита корисника 

услуга факторинга и финансијског система у цјелини, имајући у виду да факторинг 

послови имају карактер финансијске услуге, те да све остале финансијске институције 

у Републици Српској морају проћи кроз процес лиценцирања и под надзором су 

супервизора, а која пракса је у складу са стандардима који уређују пословање 

финансијских посредника.  

 Министарство привреде и предузетништва је утврдило да је обрађивач, 

приликом примјене скраћеног процеса процјене утицаја прописа, поступио у складу с 

методологијом прописаном у т. VI и VIII Одлуке о спровођењу процеса процјене 

утицаја прописа у поступку израде прописа. 

 Сугерише се обрађивачу да размотри могућност смањења броја формалности до 

израде Приједлога закона о факторингу, како би се олакшало пословање друштава за 

факторинг. У поступку израде подзаконских аката потребно је поступити у складу са 

тачком XV Одлуке о спровођењу процеса процјене утицаја прописа. 

 

VIII ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ 

ДОНОШЕЊА ЗАКОНА  



    
 

   
 

 
 

 

За спровођење овог закона нису потребна додатна средства из буџета Републике 

Српске. 


