
Уговор о факторингу  

  

Уговорне стране: 

  

1. __________________________________________________________________, 

(пословно име, седиште, матични број и ПИБ привредног друштва), које заступа 

одговорно лице _________________, (у даљем тексту: Фактор), с једне стране и 

  

2. __________________________________________________________________, 

(пословно име, седиште, матични број и ПИБ привредног друштва), које заступа 

одговорно лице _________________, (у даљем тексту: Комитент), с друге стране 

  

сагласиле су се да дана ___________ године у ______________ закључе овај уговор 

како следи: 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1.  

Комитент се обавезује да ће у току трајања овог уговора своја потраживања понудити 

Фактору на откуп и то на тржишту ________________________ (навести земљу или 

подручје) који ће за ту услугу примати накнаду, у складу с одредбама овог уговора. 

Комитент ће пре закључења уговора с пословним партнерима из ___________________ 

(навести земљу или подручје) тражити сагласност Фактора у вези с тим уговором, 

односно испоруком робе или вршењем услуга. Уколико Комитент инсистира да Фактор 

преузме одређена потраживања од партнера (дужници Комитента) који не уживају 

углед довољне солидности, Фактор је овлашћен да за поједине дужнике одреди 

максималне износе, преко којих не преузима потраживања (лимит преузимања). 

Комитент се обавезује да у својим рачунима – фактурама (за робу или извршене услуге) 

назначи рок плаћања, који не сме бити дужи од _____ (_______) дана од дана 

испостављања фактуре. Уколико Комитент поступи супротно и дозволи дужи рок, 

Фактор може одбити да преузме потраживање, или, у случају преузимања, може 

зарачунати посебне додатне камате и додатну провизију. 

ОБАВЕЗЕ КОМИТЕНТА 

Члан 2.  

Комитент преноси на Фактора сва своја потраживања која има из испорука робе и 

услуга пословним партнерима из ___________________ (навести земљу или подручје), 

у моменту потписивања овог уговора, као и сва потраживања која ће настати убудуће, у 

току трајања овог уговора. 

Комитент гарантује Фактору постојање свих уступљених потраживања и њихову 

преносивост, док за наплативост уступљених потраживања не одговара. 

Комитент је дужан да на све издате фактуре за извршену испоруку робе и обављене 

услуге, напише клаузулу:  



1) да уступа (цедира) износ факторинг потраживања на Фактора и да се дужник 

може ослободити своје обавезе једино плаћањем Фактору,  

2) да је Фактор једина овлашћена банкарска веза. 

Комитент ће Фактору редовно достављати копије свих својих рачуна (фактура) и то 

истога дана када их буде слао свом пословном партнеру. Комитент је дужан да Фактору 

сваког месеца достави збирне прегледе свих копија фактура с позивима на њихове 

бројеве, датуме издавања и износе. Комитент и Фактор ће усагласити евиденцију 

дужника и њихових дуговања, тако да ће Комитент приликом слања финансијских и 

других докумената, вршити обавезно позивање на одговарајући посебан број дужника, 

који је усклађен с евиденцијом коју води Фактор. Евентуална неслагања морају бити 

хитно отклоњена, на основу обостране провере. Из фактуре, спецификације и других 

пратећих финансијских и робних докумената, мора се јасно видети о каквој је роби реч, 

количина и квалитет, начин и време испоруке и други подаци неопходни за сигурно 

препознавање испоручене робе, на чему се заснива настало потраживање. 

Члан 3.  

Комитент се обавезује да ће Фактору за извршене факторинг услуге исплатити следећу 

награду: 

а) за камате и трошкове аванса ____% 

б) за књиговодствене услуге ____% 

ц) за послове наплате потраживања ____% 

д) за del credere ризик ____% 

Свега: ____% 

Комитент овлашћује Фактора да своје потраживање за извршене услуге факторинга 

обрачуна тако што ће у моменту преузимања фактуре од износа назначеног у њој 

одбити своје трошкове и накнаду у складу са овим уговором. 

ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА ФАКТОРИНГА 

Члан 4.  

Фактор се обавезује да ће преузети и наплатити сва Комитентова потраживања настала 

из послова ______________________ у _________________, (навести земљу или 

подручје) у току важења овог уговора. 

Фактор се обавезује да о Комитентовим потраживањима води прикладну евиденцију – 

одговарајуће књиговодство о наплати преузетих потраживања, да даје Комитенту 

одговарајуће авансе и гарантује му плаћање потраживања која му је пренео.  

Фактор може да одбије преузимање Комитентових потраживања, уколико постоји 

оправдана сумња у постојаност или могућност преношења таквог потраживања. Исто 

тако, Фактор може одбити и преузимање Комитентових потраживања према 

дужницима за које Фактор оправдано сумња да су платежно способни (сумња у њихову 

солвентност). 

На захтев Комитента о бонитету будућих уговорних партнера, Фактор је дужан да 

хитно и без одлагања писмено обавести Комитента. Исто тако, Фактор је дужан да без 

одлагања, с одговарајућим образложењем, писмено обавести Комитента о одбијању да 

преузме поједина потраживања. 

Члан 5.  



Фактор се обавезује да води одговарајуће књиговодство дужника, у вези с 

потраживањем које му је овим уговором уступио Комитент. Он је обавезан да од 

момента преузимања Комитентовог потраживања према сваком поједином дужнику, 

утврди и редовно води књиговодствену евиденцију – књиговодство. 

Фактор одговара Комитенту за уредност и ажурност књиговодства из овог члана и 

дужан је да Комитенту надокнади евентуалну штету која би настала пропустима лица 

које је Фактор ангажовао на тим пословима. 

Фактор на основу овог уговора преузима, уз посебну накнаду, вођење књиговодства 

Комитентових дужника и у погледу потраживања која није преузео, у смислу одредаба 

овога уговора. 

Фактор, у вези с потраживањима из овог уговора, обавља и све остале услуге у вези с 

наплатом потраживања у име и за рачун Комитента. 

Уколико би овај уговор из било ког разлога престао, Фактор се обавезује да ће још у 

току _____ (_______) године после престанка уговора, водити књиговодство 

Комитентових дужника, а Комитент се обавезује да ће Фактору за то платити 

одговарајућу награду, у складу с овим уговором. 

Члан 6.  

Фактор је дужан да у корист Комитента књижи сва његова потраживања у вези с овим 

уговором, с одговарајућим одбитком награде за факторинг услуге и то чим прими 

копију фактуре с одговарајућим документима. На основу свих књижења из овог члана 

уговора, Комитент може располагати с утврђеним износом, изузев дела који је одбијен 

у висини од ______________ (словима: ______________________), а који Фактор 

задржава ради обезбеђења од грешака и недостатака на испорученој роби или одбијања 

пријема робе од стране примаоца. 

Стање на рачуну задржаних средстава, Фактор и Комитент обрачунавају месечно. 

Фактор је дужан да све наплаћене износе од дужника, а који су били задржани ради 

обезбеђења, пренесе на рачун Комитента, одмах следећег дана од дана намирења од 

дужника. Комитент с овим намиреним износима може неограничено располагати. 

Уколико би Комитент из било ког разлога, располагао с већим износима него што 

показује његов конто расположивих средстава, за вишак је дужан да плати додатне 

камате и то за ____% више од камате Банке за ломбардне кредите у 

__________________________. 

На износе фактура плативих у некој страној валути (ван валуте земље Фактора), Фактор 

је обавезан да обрачунава страну валуту по курсу који је код Народне банке 

_______________ утврђен на дан уручења фактуре при куповини страних средстава 

плаћања (куповни курс), с тим да сав валутни ризик сноси Фактор, а сав трансферни 

ризик сноси Комитент. 

Фактор је овлашћен да сторнира одобрење на Комитентовом конту, уколико 

Комитентово потраживање, услед пропуста и грешке Комитента, буде сасвим или 

делимично ненаплативо. То се посебно односи на случајеве када до немогућности 

наплате дође због грешака на испорученој Комитентовој роби или неодговарајућим 

услугама Комитента. 

Члан 7.  

Фактор је овлашћен да обрачуна своје потраживање за извршење услуга факторинга и 

да већ приликом преузимања фактуре одбије своје трошкове и награду од фактурног 



износа и изда одобрење на конто Комитента на фактурни износ, умањен за наведене 

трошкове и награду. 

Награде за остале услуге утврђују се према условима и критеријумима који су 

предвиђени у Анексу _______ овог Уговора, а у зависности од обима услуга и времена 

ангажовања Фактора на одређеним пословима за рачун и у корист Комитента. 

ОДГОВОРНОСТ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 8.  

У извршењу својих уговорних обавеза, уговорне стране су дужне да поступају савесно 

и поштено. Свака страна одговара за насталу штету која је настала њеном кривицом, а 

састоји се у неиспуњењу или неуредном испуњењу уговорних обавеза. Сматра се да је 

уговорна страна крива ако у извршавању својих обавеза није поступила с 

одговарајућом професионалном пажњом. 

Изузетно од одредбе става 1. овог члана уговора, Комитент ће одговарати за насталу 

штету услед непостојања потраживања или непреносивости потраживања (веритета), 

без обзира да ли или не постоји кривица, на основу самог факта проузроковања штете. 

Члан 9.  

Комитент и Фактор могу бити ослобођени од одговорности у одређеним случајевима, 

који су наступили независно од воље уговорних страна. Настале околности, независне 

од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла избећи, нити је могла 

уклонити њихове последице, сматраће се случајевима који ослобађају од одговорности, 

ако су настали после закључења уговора, а спречавају његово потпуно или делимично 

испуњење. 

Као случајеви више силе, сматрају се следећи догађаји: рат и ратна дејства, побуна, 

мобилизација, штрајк, епидемије, пожар, експлозија, саобраћајне и природне 

катастрофе, акти органа државне власти од утицаја на извршење обавезе и сви други 

догађаји које надлежни арбитражни суд признаје и прогласи као случајеве више силе. 

ТРАЈАЊЕ, ОТКАЗ И РАСКИД УГОВОРА 

Члан 10.  

Овај уговор се закључује с одређеним роком трајања од _____ (_______) године. 

Уговор се може продужити ако уговорне стране, најмање _____ (_______) месеца пре 

истека рока на који је уговор закључен, потпишу писмено продужење овог уговора. 

Отказ уговора даје се препорученим писмом. 

У смислу претходних ставова овог члана, свака уговорна страна може раскинути 

уговор:  

1) Уколико једна уговорна страна буде сматрала да је због непоштовања уговорних 

обавеза од стране друге странке, или због наступања околности из члана 9. овог 

уговора, дошло до битних тешкоћа у испуњењу уговора које воде ка раскиду 

уговора, дужна је да другој страни пошаље писмено обавештење у којем се наводе 

разлози који упућују на раскид уговора. 

2) Страна која је примила обавештење из тачке 1. овог става, дужна је да најкасније у 

року од _____ (_______) дана, писменим путем изнесе своје ставове и предлоге. Ако 

се из ставова странака не може закључити да ће се у разумном року отклонити 



узроци насталих тешкоћа онда свака страна има право да раскине уговор, у року од 

_____ (_______) дана од дана пријема писменог обавештења. 

У случају раскида уговора, у смислу из претходних тачака, стране ће измирити своје 

обавезе настале до дана раскида уговора. Уколико је до раскида дошло кривицом једне 

стране, друга има право на накнаду штете и измакле добити. 

РЕШАВАЊЕ ЕВЕНТУАЛНИХ СПОРОВА 

Члан 11.  

Све евентуалне спорове и неспоразуме који би могли настати из овог уговора или 

поводом овог уговора, стране ће покушати да реше споразумно. Уколико стране не 

постигну споразумно решење, за решење овога спора стране уговарају надлежност 

__________________ арбитраже при Привредној комори _____________ у 

_____________, која ће коначно решити настали спор. 

Странке су сагласне да се у арбитражном поступку примени Правилник 

__________________ арбитраже при Привредној комори ____________ у 

_____________. 

Странке уговарају _____________ материјално право за решење насталог спора из овог 

уговора или поводом овог уговора. 

Странке се обавезују да ће извршити арбитражну одлуку у року који је одређен у самој 

одлуци, односно у смислу Правилника __________________ арбитраже при Привредној 

комори ____________ у _____________. 

ЗАКЉУЧНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12.  

Овај уговор ступа на снагу када га закључе овлашћени представници Комитента и 

Фактора. Измене и допуне овог уговора могу се вршити само писменим путем. 

Накнадни прилози и протокол могу мењати или допуњавати овај уговор, под условом 

да су га потписали овлашћени представници обе стране. 

  

Овај уговор је сачињен у _____ (_______) истоветна примерка, а свакој уговорној 

страни припада по _____ (_______) примерка. 

  

  

Комитент 

________________ 
  

Фактор 

________________ 

  


