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ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ „Уговор о факторингу“ КАНДИДАТКИЊЕ 

Марије Јаковљевић 

-oбавезна садржина- 

I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

 

1. Датум и орган који је именовао комисију  

Наставно – научно вече Факултета, на седници одржаној 09.09.2019.године 
2. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за 

коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије 

запослен: 
 

Проф. др Небојша Шаркић, редовни професор, Привредноправна и Грађанскоправна ужа научна област, 

изабран у звање редовног професора на Правном факултету Универзитета УНИОН у Београду, где је и 
запослен, председник Комисије; 

Проф. др Милан Почуча, редовни професор, Привредноправна и Грађанскоправна ужа научна област, 

изабран у звање редовног професора 2017. године на Правном факултету за привреду и правосуђе у 

Новом Саду, где је и запослен, ментор; 
Доц. др Сања Шкорић, доцент, Привредноправна и Јавноправна ужа научна област, изабрана у звање 

доцента 2016. године на Правнном факултету за привреду и правосуђе у Новом Саду, где је и запослена, 

члан Комисије. 
 

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља, презиме: 

Јаковљевић, Милан , Марија 
 

2. Датум рођења, општина, Република:  

26.01.1988.,  Косовска Митровица,  Косовска Митровица,  Република Србија 
 

3. Датум одбране , место и назив мастер рада: 

09.10.2015., Београд, „Сарадња Европског парламента и националних парламената држава 

чланица“ 
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4.     Научна област из које је стечено академско звање мастер правник: 
Право, Јавноправна 

 

 
5. Радно искуство: 

 

У периоду од августа 2014-те године до августа 2016-те године обавила је приправнички стаж у 

Привредном суду у Београду. 

Функцију правног саветника генералног директора ЈП „Србијашуме“ обављала је у периоду од 

јануара 2017-те до јула 2018-те. 

У звање асистента из Општеправне и јавноправне области на Београдској пословној школи 

високој школи струковних студија изабрана је 2017-те године. 

Од септембра 2017-те године до данас, поред послова асистента на правним предметима обавља 

и функцију шефа кабинета директора Беогрдаске пословне школе високе школе струковних 

студија. 
 

     6. Публиковани радови по категоријама: 

1. Марија М. Јаковљевић, др Алексадра В. Ђурић (2017) – Утицај и значај кодекса пословне етике у 
савременој друштвеној пракси, на Међународном научном скупу, под називом „Наука без граница“ 

Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Kосовској Митровици, Филозофски факултет – 

М31; 

2. Марија, Јаковљевић (2019) – Уговори у привреди и њихова форма, Право – терија и пракса бр. 1-3/2019, 
стр. 85-97 – М53; 

3. Марија, Јаковљевић (2019) – Правна природа уговора о факторингу, Култура полиса – У ШТАМПИ 

(Потврда у прилогу) – М51 

III НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

 „Уговор о факторингу“  

 

IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
Навести кратак садржај са назнаком броја страна поглавља, слика, шема, графикона и сл. 

Докторска дисертација се састоји од Увода, V повезаних целина, Закључка и Литературе. На крају рада је 

дат ПРИЛОГ у коме се налази пример два уговора о факторингу, са регресом и без регреса. Обим рада је 

260 страница, а њен садржај је следећи: 
 

УВОД 

1. Предмет и циљ истраживања 

2. Програмске фазе истраживања 

3. Методе истраживања 

4. Хипотезе истраживања 

 

I ДЕО 

ГЕНЕЗА ФАКТОРИНГ ПОСЛА 

 

Уводне напомене 
Рудиментални облици факторинг посла 

Појам факторинг посла 

Економски аспект факторинг посла 
Правни аспект факторинг посла 

Настанак уговора о факторингу 

        Сједињене Америчке Државе 
        Европа 

        Република Србија и земље у окружењу 
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II ДЕО 

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА, ФУНКЦИЈЕ И ВРСТЕ ФАКТОРИНГА 

 
  Правна регулатива факторинг посла 

    Правна регулатива факторинга у Србији 

    Правна регулатива факторинга у Црној Гори и у Хрватској 
  Функције факторинга 

        Обезбеђивање финансија  
        Услужна функција 

        Заштита од кредитног ризика - гаранција  
   
  Врсте факторинга 

         Прави и квази факторинг посао 

         Домаћи и међународни факторинг посао 

         Факторинг посао са и без регреса 
         Обрнути факторинг посао 

         Откривени и неоткривени факторинг посао 

   

 

III ДЕО 

ПРАВНА ОБЕЛЕЖЈА УГОВОРА О ФАКТОРИНГУ 

 
Појам уговора о факторингу 

Правна природа уговора о факторингу  

Уговорна техника 
Битни елементи уговора о факторингу 

Уговорне стране 

          Права и обавезе уступиоца 
          Права и обавезе фактора 

Дуална природа факторинг посла 

Престанак уговора о факторингу и надзор 

 

 

IV ДЕО 

САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ УГОВОРА О ФАКТОРИНГУ 

 

Појам тржишта 

     Врсте тржишта 
     Функције тржишта 

     Структура тржишта 

     Основне карктеристике савремених финансијских тржишта 

          Интернационализација и глобализација финансијских тржишта 
          Појава и развој финансијских иновација 

          Дерегулациони токови 

Дефинисање појма малог и средњег правног лица 
Значај малих и средњих правних лица на тржишту 

Уговор о факторингу и мала и средња правна лица 

Предности и недостаци факторинг посла за мала и средња правна лица 

       Предности факторинг посла за МСП 
       Недостаци факторинг посла за МСП 

 

V ДЕО 

СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ УГОВОРА О ФАКТОРИНГУ СА ДРУГИМ СРОДНИМ 

УГОВОРИМА У ПРИВРЕДИ 
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Уговор о цесији 

Уговор о кредиту 

Уговор о гаранцији 

Уговор о делу 

Уговор о комисионом послу 

Уговор о форфетингу  
 

ЗАКЉУЧАК 

ЛИТЕРАТУРА  

ПРИЛОЗИ 
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V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

 
Ова докторска дисертација на један свеобухватан начин, користећи све познате научноистраживачке 

методе, анализира основни предмет рада – Уговор о факторингу и све оно што је за њега везано, уз 

осврт на промене након што је дати уговор постао именован у позитивном праву Републике Србије 
доношењем посебног закона о факторингу 2013. године.  

У првом делу рада анализиран је историјски концепт развоја факторинг посла, те његовопшти 

појам, правни и економски аспект факторинга и најзад, упоредноправни приказ развоја уговора о 
факторингу у Сједињеним Америчким Државама, Европској унији и земљама у окружењу. У овом делу, 

кандидаткиња прилаже и табеле које јасно говоре о стању и учешћу факторинг послова на светском 

нивоу, исказаном у милионима евра, те упоредно анализира податке са подацима домаћег промета преко 

факторинг посла. 
У другој глави кандидаткиња је обрадила  на један свеобухватан начин, правну регулативу 

факторинг посла, његове функције и све познате врсте факторинга. И на овом месту, кандидаткиња 

користи податке који јасно говоре о учешћу сваке врсте факторинга у укупном финансијском промету 
преко факторинг посла домаћем и међународном привредноправном промету.  

Трећа глава овог рада анализира правна обележја уговора о факторингу, те се за ово поглавље 

може рећи да је централно и базично поглавље читавог рада, јер детаљно анализира управо правни 
аспект факторинга, односно уговор о факторингу који обухвата појам уговора о факторингу, његову 

правну природу, уговорну технику, битне елементе, уговорне стране, као и престанак уговора о 

факторингу. Све претходно наведено, обрађено је коришћењем упоредноправног метода који датој 

правној анализи даје већу вредност и степен научног доприноса који је садржан у закључним 
разматрањима на крају рада. Такође, и у овом поглављу кандидаткиња користи податке који се тичу 

броја и структуре фактора, банака и других факторинг организација на међународном и домаћем 

финансијском тржишту. 
 Четврта глава је окренута ка савременом концепту уговора о факторингу, односно практичној 

могућности његовог коришћења у реалности, те које све предности, али и недостатке за привредне 

субјекте, посебно за мала и средња привредна друштва факторинг посао може да има. У овом поглављу 

се анализа започиње општом анализом теоријских схватања тржишта, његових функција и сл., па се 
преко одређивања појма малих и средњих привфредних друптава долази до приказа и обраде свих 

предности и недостатака које уговор о факторингу евентуално може имати по свакодневно пословање 

датих субјеката. 
Пета глава овог рада је посвећено потрази за сличностима и разликама уговора о факторингу са 

другим сродним уговорима у привреди, односно другим уговорима робног промета и то уговором о 

цесији, уговором о кредиту, уговором о гаранцији, уговором о делу, уговором о комисиону и уговором о 
форфетингу. Проналажење свих сличности, али и разлика према којима се уговор о факторингу може 

препознати у привредноправном промету употпуњује и заокружује целину разматрања уговора о 

факторингу у савременим условима финансијског пословања. 

На крају рада, у закључку, аутор је истакао своје резултате и закључке до којих је дошао у раду. 
У раду је, након пописа литературе дат и прилог са примером два уговора о факторингу, са 

регресом и без регреса, који би требао да све написано везано за факторинг прикаже на практичном 

примеру, као и да се разуме његова сложеност.  

 

VI ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  

 
Кандидат своје закључке износи кроз читав рад, критичким освртом на анализиране институте, али 

главни закључци се налазе на крају рада, где кандидат на свеобухватан начин износи своје закључке, 

али их притом и образлаже, поткрепљене претходним радом и истраживањем. Са сигурношћу се може 

рећи да је кандидат своје постављене хипотезе у потпуности потврдио, извео самосталне и нове 
закључке на крају рада уз истовремено предлагање нових решења предметне проблематике.  

VII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

Кандидат, језгровито и јасно приказује резултате добијене опсежном анализом предметне проблематике 

и тумачи их на разумљив начин, поткован чињеницама добијеним анализом и резултатима истраживања 
датог у раду. 

VIII КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

1. Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме ДА 
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2. Да ли дисертација садржи све битне елементе ДА 

3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци ДА 

4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања - Дисертација не садржи 

недостатке 

IX ПРЕДЛОГ: 

         На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:  

да се докторска дисертација „Уговор о факторингу“ , прихвати а кандидаткињи Марији 

Јаковљевић одобри одбрана 

- да се докторска дисертација враћа кандидату на дораду (да се допуни односно измени) или  
- да се докторска дисертација одбија 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

  

 

 

 Проф. др Небојша Шаркић, председник 

 
 

 

 Проф. др Милан Почуча, ментор 
 

 

Доц. др Сања Шкорић, члан 
 

 

НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине 
чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно разлоге због којих не жели да 

потпише извештај.  

 


