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 ПРЕДМЕТ: Забелешки на Предлог на закон за изменување и дополнување на  

   Законот за финансиските друштва 

  

  ОД:  Здружение за остварување на заеднички интереси на банките и  

           унапредување на нивното работење МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА  

    АСОЦИЈАЦИЈА – Скопје 

 

Почитувани, 

 

 Во врска со Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за 

финансиските друштва објавен на Единствениот национален електронски регистар на прописи 

на Република Северна Македонија (ЕНЕР) на ден 13.10.2021 година, Здружението за 

остварување на заеднички интереси на банките и унапредување на нивното работење 

МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА Скопје (во понатамошниот текст: МАКЕДОНСКА 

БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА) како репрезентативно здружение чија основна цел е заштита и 

остварување на правата и интересите на банките и штедилниците во Република Северна 

Македонија, истакнува забелешки на конкретни одредби од објавениот пропис и дава 

предлози за изменување на текстот на Предлог законот со образложение кон истите.  

 

Генерални забелешки: 

Производот факторинг (откуп на побарување по фактура/и со одложена наплата – со и без 

право на регрес) банките го вршат согласно Законот за облигациони односи, Законот за банки 

и кај фактурите издадени кон купувачи од странство, согласно Законот за девизно  работење.  

 

Производот е специфичен и цениме дека не треба да се регулира во рамки на овој закон со 

додадавање на неколку членови, односно да се регулира или како посебен Закон за факторинг 

или како дел од Законот за облигациони односи со што ќе биде опфатено: поим, предмет, 

видови и учесници во факторинг, услови и начин на вршење на факторингот, договор за 

факторинг, права и обврски на учесниците и надзорот на оваа финансиска активност.   

 

Конкретни забелешки: 

1. Да се дефинираат и користат поими: отстапувач и должник, а не доверител и купувач; 

2. Да се појасни  во делот на факторинг со право на регрес, дека доколу должникот 

(купувачот) не го измири побарувањето во рокот на доспевање, факторот има право да 
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бара измирување на побарувањето од отстапувачот(доверител) со што отстапувачот 

станува нов должник по побарувањето од факторот; 

3. Елементи на договор за факторинг: да се прецизира начин на утврдување на износот на 

побарувањето што е отстапено и исплатата, начин на утврдување на каматна/дисконтна 

стапка и пресметување на истата; 

4. Да предвиди обврска за остапувачот (доверителот)/фактор да  доставува известување 

на должникот за преносот на побарувањата на факторот. Должникот по приемот на 

известувањето за ваквиот пренос е обврзан да му го исплати на факторот должничкиот 

износ, а не на остапувачот (продавачот/доверителот), и дека само овие плаќања се 

важечки за намалување на обврската на должникот; 

5. Да се прецизира помеѓу кои страни се склучува договорот за факторинг (остапувач- 

доверител и фактор)  и помеѓу кои страни се склучува договорот за обратен факторинг 

(должник и фактор); 

6. Да се предвиди  одредба со која остапувачот (доверителот) гарантира на факторот за 

секое отстапено побарување,  во насока дека отстапеното побарување во целост постои, 

како валидна, безусловна, неспорна и пренослива обврска спрема должникот 

(купувачот) во износ и со рок на достасување како што е наведено во фактурата во која 

се искажано отстапеното побарување, должникот или друго лице нема какви било 

права во врска со отстапените побарувања во договорот за факторинг, гарантира  дека  

сите документи кои се предадени на факторот по основа на потврда за пренос на 

побарувањата, се автентични и важечки, и дека остапувачот (доверителот) му одговара 

за штета на факторот во случај на невалидни или невистинити докумени или 

непостоење на побарувањењто и сл; 

7. Да се предвидат одредби дека при факторинг, факторот побарувањето го откупува со 

дисконт, а во случај на обратен факторинг факторот има право да наплати 

есконт/камата. 

 

Со почит, 

 
МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА 


