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Члан 8. 
За суђење у поступку из члана 7. овог закона стварно и 

мјесно је надлежан општински суд (у даљем тексту: суд), 
према мјесту сједишта, односно пребивалишта туженог. 

Члан 9. 
(1) У поступку из члана 7. овог закона суд не врши оцјену 

да ли је спорним оглашавањем некоме почињена штета, 
односно да ли ће некоме бити почињена штета. 

(2) У поступку суд на првом рочишту тражи од туженог да 
у примјереном року поднесе, односно предложи доказе 
који потврђују тачност спорних чињеничних навода 
изнесених у оглашавању. 

(3) Ако тужени не поднесе, односно не предложи тражене 
доказе у року из става (2) овог члана или ако суд 
оцијени да су ти докази недовољни, сматраће се да су 
спорни чињенични наводи изнесени у оглашавању 
нетачни. 

Члан 10. 
(1) Ако утврди да је тужбени захтјев тужиоца основан, суд 

ће пресудом наложити туженом прекид заваравајућег, 
односно недопуштеног упоређујућег оглашавања или 
забранити објављивање још необјављеног 
заваравајућег, односно недопуштеног упоређујућег 
оглашавања. 

(2) Ако усвоји тужбени захтјев тужиоца, суд ће пресудом 
наложити туженом да о свом трошку објави пресуду у 
цијелости или дјелимично, односно да објави исправку 
огласа у средствима јавног информисања, одређујући 
начин на који ће се пресуда, односно исправка огласа 
објавити. 

Члан 11. 
(1) Пресуда којом у поступку из члана 7. овог закона суд 

усваја тужбени захтјев тужиоца обавезује туженог да се 
у односу на сваког трговца у будућности суздржава од 
коришћења истог или сличног заваравајућег, односно 
недопуштеног упоређујућег оглашавања које је 
представљало предмет спора у том поступку. 

(2) Извршење на основу пресуде из става (1) овог члана 
осим тужиоца може тражити и сваки субјекат из члана 
7. став (1) овог закона. 

Члан 12. 
(1) Прије покретања, за вријеме или након окончања 

поступка из члана 7. овог закона, све док извршење не 
буде окончано, тужилац може суду предложити 
одређивање привремене мјере прекида, односно 
забране објављивања заваравајућег или недопуштеног 
упоређујућег оглашавања. 

(2) Суд ће одредити привремену мјеру ако тужилац учини 
вјероватним да је спорно оглашавање недопуштено. 

(3) Суд може од подносиоца приједлога за одређивање 
привремене мјере затражити да обезбиједи јемство за 
штету која би туженом могла настати одређивањем и 
провођењем привремене мјере. 

Члан 13. 
(1) Ако овим законом није другачије прописано, на 

поступак из члана 7. овог закона сходно се примјењују 
одредбе Закона о парничном поступку ("Службене 
новине Федерације БиХ", бр. 53/03,73/05, 19/06 и 
98/15). 

(2) Ако овим законом није другачије прописано, на 
поступак одређивања привремене мјере из члана 12. 
овог закона сходно се примјењују одредбе Закона о 
извршном поступку ("Службене новине Федерације 
БиХ", бр. 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09 и 35/12). 

Члан 14. 
(1) Покретање поступка из члана 7. овог закона не искљу-

чује могућност добровољне контроле недопуштеног 
оглашавања удружења трговаца или доносиоца 
кодекса, нити искључује могућност да субјекти из 
члана 7. став (1) овог закона покрену поступак код 
удружења трговаца или доносиоца кодекса против оних 
трговаца, групе трговаца или доносиоца кодекса који 
користе или промовишу коришћење недопуштеног 
оглашавања. 

(2) Покретање поступка из става (1) овог члана ни у којем 
случају не представља одрицање од права, нити 
представља процесну сметњу за покретање и вођење 
поступка из члана 7. овог закона. 

Члан 15. 
Ако је оглашавање појединих производа или услуга, 

односно забрана или ограничавање оглашавања у медијима 
уређено посебним прописима, примјењују се ти посебни 
прописи. 

Члан 16. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

Предсједaвaјућа 
Домa нaродa 

Пaрлaментa Федерaције БиХ 
Лидија Брадара, с. р.

Предсједaвaјући 
Предстaвничког домa 

Пaрлaментa Федерaције БиХ 
Един Мушић, с. р.

 

1700 
Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i 

Hercegovine, donosim 

UKAZ 
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I 

DOPUNAMA ZAKONA O INTERNOJ REVIZIJI U 
JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI BOSNE I 

HERCEGOVINE 

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i 
Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i 
Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 18.05.2016. 
godine i na sjednici Doma naroda od 08.12.2016. godine. 

Broj 01-02-686-01/16 
19. decembra 2016. godine 

Sarajevo
Predsjednik 

Marinko Čavara, s. r.
 

ZAKON 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INTERNOJ 

REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI 
BOSNE I HERCEGOVINE 

Član 1. 
U Zakonu o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji 

Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 
47/08) u članu 1. u stavu (2) iza riječi: "fondova" tačka se 
zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "kao i na pravna lica u kojima 
Federacija, kantoni ili općine imaju većinski udjel.". 

Član 2. 
U članu 5. u stavu (2) u tački 3) u drugom redu iza riječi: 

"odbora" tačka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova tačka 4) 
koja glasi: 

"4) Poveljom interne revizije koju potpisuju rukovodilac 
organizacije i rukovodilac jedinice za internu reviziju, 
kojom se uređuje opći pristup internoj reviziji, svrha i 
cilj, nezavisnost, uloga i djelokrug interne revizije, 
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odgovornost rukovodioca jedinice za internu 
reviziju/internog revizora, kao ovlaštenja za pristup 
dokumentaciji, kadrovima i fizičkoj imovini koja je 
relevantna za obavljanje interne revizije, te se definira 
obim aktivnosti interne revizije, izvještavanje i 
postupci u slučaju identifikovanja indikatora prevare." 

Član 3. 
Iza člana 5. dodaje se novi član 5a. koji glasi: 

"Član 5a. 
Interna revizija uspostavlja se na najvišem organizacionom 

nivou, te je organizaciono i funkcionalno direktno odgovorna 
rukovodiocu organizacije. 

Funkcionalna nezavisnost interne revizije ostvaruje se 
njenom nezavisnošću o drugim organizacionim jedinicama u 
planiranju rada, obavljanju interne revizije i izvještavanju. 

Nezavisnost internih revizora ostvaruje se nezavisnošću u 
njihovom radu i nemogućnošću da budu otpušteni ili premješteni 
na drugo radno mjesto zbog iznošenja činjeničnog stanja i 
davanja određenih preporuka. 

Prije pokretanja disciplinskog postupka premještaja ili 
otpuštanja rukovodioca jedinice za internu reviziju ili internog 
revizora rukovodilac organizacije dužan je o tome obavijestiti 
CHJ i priložiti svu potrebnu dokumentaciju u vezi s tim." 

Član 4. 
U članu 6. u stavu (2) u tački 10) u trećem redu iza riječi: 

"organizacije" tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju se nove tač. 
11), 12) i 13) koje glase: 

"11) obavljanje provjere kvaliteta rada interne revizije s 
ciljem prikupljanja informacija za poboljšanje 
metodologije i standarda rada, 

12) davanje mišljenja o premještaju i otpuštanju internih 
revizora, 

13) vođenje i održavanje registra jedinica za internu 
reviziju i internih revizora za javni sektor i registra 
povelja interne revizije u javnom sektoru u 
Federaciji." 

Član 5. 
U članu 7. u stavu (1) u trećem redu broj: "8." zamjenjuje se 

brojem: "18.", a riječ: "ministru" zamjenjuje se riječima: 
"federalnom ministru finansija (u daljnjem tekstu: ministar) do 
30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.". 

Član 6. 
Čl. 8., 9. i 10. mijenjaju se i glase: 

"Član 8. 
Rukovodilac organizacije odgovoran je za uspostavljanje i 

funkcioniranje adekvatne i efikasne funkcije interne revizije. 
Funkcija interne revizije u Federaciji uspostavlja se na 

jedan od sljedećih načina: 
a) uspostavljanjem jedinice za internu reviziju i 
b) uspostavljanjem zajedničke jedinice za internu 

reviziju. 
Ministar donosi pravilnik o kriterijima za uspostavljanje 

jedinica za internu reviziju kojim se određuju obveznici 
uspostavljanja funkcije interne revizije, način uspostavljanja i 
vršenja interne revizije. 

Član 9. 
Kriteriji za određivanje obveznika uspostavljanja i načina 

uspostavljanja funkcije interne revizije koji se propisuju 
pravilnikom iz člana 8. stav (3) ovog zakona određuju se na 
osnovu: 

a) nivoa organizacione klasifikacije za budžet i 
budžetske korisnike Federacije, 

b) iznosa usvojenog budžeta, 
c) broja zaposlenika, 

d) kompleksnosti transakcija i 
e) stepena rizika. 

Član 10. 
Jedinica za internu reviziju uspostavljena u organizaciji na 

nivou razdjela vrši internu reviziju svih programa, aktivnosti i 
procesa za sve organizacije koje pripadaju tom razdjelu, izuzev 
organizacija koje uspostavljaju vlastitu jedinicu za internu 
reviziju prema kriterijima iz pravilnika iz člana 8. stav (3) ovog 
zakona. 

Zajednička jedinica za internu reviziju iz člana 8. stav (2) 
tačka b) ovog zakona uspostavlja se u Ministarstvu i kantonalnim 
ministarstvima finansija. 

Zajedničke jedinice za internu reviziju vršit će internu 
reviziju u organizacijama nivoa razdjela i organizacijama koje 
pripadaju tim razdjelima na način kako to uređuje pravilnik iz 
člana 8. stav (3) ovog zakona. 

Djelokrug rada i odnos između jedinice za internu reviziju i 
organizacija iz st. (1) i (2) ovog člana za koje se vrši revizija su 
predmet povelje interne revizije." 

Član 7. 
U članu 11. u stavu (1) u četvrtom redu iza riječi: "interni 

revizori" piše se zarez i dodaju riječi: "pored stečenog zvanja 
interni revizor za javni sektor,". 

U stavu (1) u četvrtom redu prije riječi: "posebne" dodaje se 
nova riječ: "druge". 

U stavu (1) u šestom redu riječi: "federalni ministar 
finansija (u daljnjem tekstu: ministar)" zamjenjuju se riječju: 
"ministar". 

Član 8. 
Član 20. mijenja se i glasi: 
"Rukovodilac jedinice za internu reviziju izrađuje i provodi 

program osiguranja kvaliteta i unapređenja interne revizije na 
osnovu metodologije koju priprema CHJ i o tome izvještava 
rukovodioca korisnika javnih sredstava. 

CHJ vrši provjeru kvaliteta aktivnosti interne revizije 
redovnom godišnjom i povremenom provjerom u svrhu 
prikupljanja informacija za poboljšanje metodologije i standarda 
rada. 

Redovnu godišnju provjeru kvaliteta aktivnosti interne 
revizije CHJ vrši na osnovu godišnjih izvještaja interne revizije iz 
člana 18. ovog zakona. 

Povremenu provjeru kvaliteta aktivnosti interne revizije 
CHJ vrši po potrebi kod korisnika javnih sredstava pregledom 
cjelokupnog vršenja interne revizije. 

Jedinica interne revizije može biti predmet eksternog 
pregleda kontrole kvaliteta koji se izvršava najmanje jednom 
svakih pet godina da bi se utvrdila usklađenost poslovanja interne 
revizije sa standardima profesionalne prakse interne revizije. 
Pregled će vršiti kvalifikovane osobe koje su nezavisne od 
organizacije i koje nemaju stvarni ili mogući sukob interesa. 

Vrijeme i raspored vršenja eksterne kontrole kvaliteta i 
izbor lica ili nezavisne organizacije za eksternu kontrolu kvaliteta 
definira CHJ." 

Član 9. 
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Predsjedavajuća 
Doma naroda 

Parlamenta Federacije BiH 
Lidija Bradara, s. r.

Predsjedavajući 
Predstavničkog doma 

Parlamenta Federacije BiH 
Edin Mušić, s. r.

 
  


