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Бањалука, март 2008. године 
 
 



На основу члана 17. Заkона о систему јавних служби (Службени гласник РС, бр. 68/07), 
члана 17. Одлуке о организовању и усклађивању пословања Јавне спортске установе 
Спортска дворана „Борик“ Бања Лука бр. 07-013-757/07 (Сл. гласник Града  бр. 23/07) и 
Одлуке о измјени Одлуке о организовању и усклађивању пословања Јавне спортске 
установе спортска дворана „Борик“ у Бањој Луци (Сл. гласник Града бр. 9/08) Управни 
одбор Јавне установе Спортски центар „Борик“ Бањалука, на  26. сједници, одржаној дана 
27. 03. 2008. године усвојио је: 
 
 
 

С Т А Т У Т 
 
 
 
I Oсновне одредбе 
 

Члан 1. 
Овим Статутом Јавна установа Спортски центар „Борик“ Бањалука (у даљем тексту: 

Установа), уз сагласност града Бања Лука (у даљем тексту: Оснивач), утврђује питања 
од значаја за организовање Установе, те остваривање права радника као и друга питања у 
складу са овим Статутом и Законом. 
 

Члан 2. 
Одредбама овог Статута Установе регулишу се нарочито: 

1. Основне одредбе 
2. Назив Оснивача 
3. Назив и сједиште Установе 
4. Дјелатност Установе 
5. Средства за оснивање и почетак рада Установе и начин обезбјеђења средстава 
6. Права и обавезе Оснивача у погледу обављања дјелатности 
7. Међусобна права и обавезе Установе и Оснивача 
8. Органи Установе 
9. Планирање рада и развоја 
10. Основе и начин распоређивања профита – добити 
11. Унутрашња организација Установе 
12. Остваривање управљања и надзор над радом Установе 
13. Права, обавезе и одговорности Установе 
14. Чување пословне тајне 
15. Општа акта Установе  
16. Надзор над законитошћу рада Установе 
17. Престанак рада Установе 
18. Поступак за престанак рада Установе 
19. Прелазне и завршне одредбе 

 
 
 
 
 
 
 



II Назив оснивача 
 

Члан 3. 
Град Бањалука организује и усклађује пословање Јавне установе Спортски центар 

„Борик“ у Бањој Луци. 
 

Члан 4. 
Установа је организована и усклађена Одлуком о организовању и усклађивању 

пословања Јавне спортске установе спортска дворана „Борик“ у Бањој Луци број: 
07-013-757/07 коју је донијела Скупштина Града Бања Лука, дана 29. 11. 2007. године и 
Одлуком о измјени Одлуке о организовању и усклађивању пословања Јавне спортске 
установе спортска дворана „Борик“ у Бањој Луци број 07-013-169/08 који је донијела 
Скупштина Града Бања Лука дана 13. 03. 2008. године. 

 
 

III Назив и сједиште установе 
 

Члан 5. 
Назив Установе из члана 3. овог Статута је: Јавна установа Спортски центар 

„Борик“ у Бањој Луци. 
Скраћени назив Установе је ЈУ СЦ „Борик“ Бања Лука. 
Сједиште Установе је у Бањој Луци, Улица Алеја Светог Саве бр. 48. 
 

Члан 6. 
Установа има печат и штамбиљ. 
Установа у правном саобраћају користи печат који има облик круга, пречника 

35 mm са написаним следећим текстом: ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР 
„БОРИК“ БАЊА ЛУКА. 

Печат је исписан ћирилицом и латиницом, српским језиком, ијекавског изговора.  
 
Установа има мањи печат округлог облика, пречника 25 mm за потребе овјеравања 

рачуноводствене и друге документације, гдје је због прописаних образаца ограничен 
простор за величину печата, са истим текстом као и печат из претходног става. 

Штамбиљ је правоугаоног облика са слиједећим текстом: ЈАВНА УСТАНОВА 
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „БОРИК“ БАЊА ЛУКА.  

У употреби је и штамбиљ са ознаком за број и датум са истим текстом као и 
штамбиљ из претходног става. 
 

Члан 7. 
Установа у правном промету с трећим лицима послује под називом: Јавни установа 

Спортски центар „Борик“ Бањалука. 
 

Члан 8. 
Назив Установе може се у пословању употребљавати само онако како је уписана у 

судски регистар. 
На пословним просторијама Установе моpa се истаћи назив. 

 
  
 
 



Члан 9. 
Одлуку о промјени  сједишта и дјелатности  Установе доноси Оснивач посебном 

одлуком. 
 
 
IV Дјелатност установе 
 

Члан 10. 
Основне дјелатности Установе 
92.610  Дјелатност спортских објеката и стадиона 

- рад отворених и затворених спортских објеката (ограђених или 
покривених или са трибинама за сједење или стајање): фудбалски 
стадиони, пливачки базени и стадиони, терени за голф, хале за бокс, 
арене и стадиони за зимске спортове, терени и стадиони за атлетска 
такмичења и др. 

92.620    Остале спортске дјелатности 
- професионална и аматерска спортска такмичења на отвореном 

простору која спроводе одговарајуће организације, без обзира на то да 
ли имају своје објекте: фудбалски клубови, клубови за пливање, 
куглање, бокс, голф, рвање, боди-билдинг клубови и клубови за 
одржавање здравља, клубови за зимски спорт, шах, домине, бриџ, 
атлетски клубови, клубови за стрељачки спорт и др, 

- дјелатности у вези с пропагандом и спровођењем спортских такмичења, 
- дјелатности самосталних спортиста и атлетичара, судија, мјерача 

времена, инструктора, учитеља, тренера и др, 
- дјелатности школа за спорт и рекреацију, 
- остале сродне услужне дјелатности. 

92.720  Остале рекреативне активности 
- рекреативне активности непоменуте на другом мјесту: дјелатност 

рекреативних паркова и плажа, укључујући и изнајмљивање објеката 
као што су свлачионице, ормари, лежаљке и др. 

92.320  Дјелатност објеката за културне приредбе. 
- рад концептних и позоришних дворана и других умјетничких објеката, 

рад агенција за продају карата. 
 

Поред дјелатности из претходног става, које су од јавног интереса, Установа обавља 
и друге дјелатности које немају карактер дјелатности од јавног интереса, а у непосредној 
су вези са обављањем послова из основне дјелатности: 
 
Остале дјелатности Установе: 
71.400  Изнајмљивање предмета за личну употребу и домаћинство 

- изнајмљивање спортске опреме. 
74.402  Остале услуге рекламе и пропаганде 
22.110  Издавање књига 

- издавање књига, брошура, проспеката и сличних публикација. 
60.230  Остали превоз путника у копненом саобраћају. 
60.240  Превоз робе у друмском саобраћају за властите потребе. 
 
 
 



92.130    Приказивање филмова 
- приказивање филмова и видео трака у биоскопима, на отвореном 

простору или на другим објектима погодним за приказивање 
- дјелатност кино-клубова. 

92.340  Остале забавне дјелатности 
- остале забавне дјелатности: дјелатност школа за плес и учитеља плеса, 

покривена стрелишта, и др. 
70.200  Изнајмљивање некретнина за сопствени рачун 

- изнајмљивање спортских и других простора и земљишта, повјерених 
јавној установи на управљање, за потребе одржавања спортских и 
других манифестација, које су у непосредној вези са обављањем 
основне дјелатности Установе. 

55.300  Ресторани 
- продаја оброка који се уобичајено конзумирају на лицу мјеста, као и 

продаја пића уз оброке, евентуално уз неки вид забаве, у: ресторанима, 
ресторанима са самоуслуживањем, као што су кафетерије, ресторанима 
с брзо припремљеном храном, као што су хамбургер-барови и др. 

55.402  Бифеи 
- бифе, пивница. 

55.403  Кафане 
- кафе бар, кафе сластичарна. 

55.510    Кантине 
- продаја оброка и пића уобичајено по нижим цијенама, одређеним 

групама лица, већином професионално повезаним: кантине у спортским 
организацијама и установама. 

Установа може без уписа у регистар да обавља и друге дјелатности које служе 
дјелатности уписаној у регистар, које се уобичајено обављају уз те дјелатности, у мањем 
обиму или повремено, а у циљу остваривања функције за коју је основана. 
 
 
V Средства за оснивање и почетак рада установе и начин обезбјеђења средстава 
 

Члан 11. 
Установа је правни сљедник Јавне спортске установе Спортска дворана „Борик“ у 

Бањој Луци, основане Одлуком број: 12-012-51/95 од 30. 05. 1995. године, чији основни 
капитал по књиговодственом стању на дан 31. 12. 2006. године износи 5.795.084,42 КМ. 
 

Члан 12. 
Средства за пословање Установе обезбјеђују се из: 

- буџета Оснивача (за плате и накнаде трошкова запослених, порезе и доприносе 
на остала лична примања, трошкове материјала и услуга, трошкове за набавку 
сталних средстава, инвестиционо и текуће одржавање), 

- дјелатности Установе, 
- донација и 
- других извора. 

Приходи остварени обављањем дјелатности Установе уплаћују се у Буџет Града 
Бања Лука. 

Средства за пословање Установе троше се у складу са Законом о буџетском систему 
Републике Српске, Законом о трезору и Одлуком о извршењу буџета Града Бање Луке за 
текућу годину. 



Члан 13. 
 Распоред средстава, врши се финансијским планом, који се доноси за календарску 
годину. 
 

Члан 14. 
Установа је од посебног друштвеног интереса за област спорта, рекреације и 

културе. 
 
 
VI Права и обавезе оснивача у погледу обављања дјелатности 
 

Члан 15. 
Оснивач, у складу са Законом: 

- обезбјеђује средства и прописане услове за рад, 
- врши благовремено именовање и разрјешење органа за управљање, 
- даје сагласност на годишњи програм рада и финансијски план, 
- разматра и усваја годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун, те даје 

сагласност на статут и даје сагласност на акт о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста. 

 
 
VII Међусобна права и обавезе установе и оснивача 
 

Члан 16. 
Установа се обавезује да ће послове из своје дјелатности обављати благовремено, 

квалитетно и по правилима струке, на начин који ће задовољити потребе и интересе 
грађана из области спорта, рекреације, културе и подручја за који је основана, на законит 
начин и у складу са закљученим уговорима и споразумима, те да неће без сагласности 
Оснивача предузети обављање других послова који не представљају предмет дјелатности 
утврђених овим Статутом. 

Установа не може издавати у закуп некретнине без сагласности Оснивача. 
 

Члан 17. 
Установа се обавезује да ће преузети имовину досадашње Јавне спортске установе 

Спортска дворана „Борик“ у Бањој Луци, те да ће у складу са Законом очувати њену 
несмањену вриједност, као и да овом имовином и новостеченом имовином поступа са 
пажњом доброг привредника. 
 

Члан 18. 
Установа ће подносити Оснивачу извјештај из члана 15. најмање једанпут годишње, 

а на захтјев Оснивача и чешће. 
 

Члан 19. 
Оснивач према Установи има обавезе које су садржане у члановима 12. и 15. као и 

другим законским и подзаконским актима. 
 
 
 
 
 



VIII Органи установе 
 

Члан 20. 
Органи установе су Управни одбор и Директор. 

 
Члан 21. 

Чланове Управног одбора именује и разрјешава Оснивач на период од четири 
године. 
 

Члан 22. 
Управни одбор Установе састоји се од три члана, с тим да запослени у Установи не 

могу бити чланови Управног одбора. 
Члан 23. 

Кандидат за члана Управног одбора мора да испуњава сљедеће услове: 
Општи услови: 
1. да је држављанин БиХ, 
2. да је старији од 18 године, 
3. да није отпуштан из државне службе, на било којем нивоу власти БиХ (било на 

нивоу државе или ентитета), као резултат дисциплинске мјере на било којем 
нивоу власти у РС, у периоду од три године прије дана објављивања упражњеног 
мјеста, 

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест 
мјесеци или за кажњива дјела која их чине неподобним за обављање послова на 
упражњеним мјестима, односно да се против њега не води кривични поступак, 

5. да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и 
да није под оптужницом тог суда, а да се није повиновао налогу да се појави 
пред судом. 

 
Посебни услови: 
1. посједује високу стручну спрему, 
2. посједује стручно знање из дјелатности за коју се врши именовање, 
3. има радно искуство од најмање пет година. 
 
Кандидат за члана Управног одбора не може обављати дужност активности или 

бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске. 

Кандидат за члана Управног одбора не може бити лице које је на функцији у 
политичкој странци. 
 
 

Члан 24. 
Директор руководи, заступа и представља Установу и одговоран је за законитост 

њеног рада без ограничења. 
Директора именује и разрјешава Оснивач на период од четири године, уз претходно 

спроведен поступак јавне конкуренције. 
Вршиоца дужности директора именује Градоначелник града Бања Лука за период 

док траје поступак за именовање Директора. 
 

Члан 25. 
Кандидат за мјесто Директора мора да испуњава сљедеће услове: 



Општи услови: 
1. да је држављанин БиХ, 
2. да је старији од 18 године, 
3. да није отпуштан из државне службе, на било којем нивоу власти БиХ (било на 

нивоу државе или ентитета), као резултат дисциплинске мјере на било којем 
нивоу власти у РС, у периоду од три године прије дана објављивања упражњеног 
мјеста, 

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест 
мјесеци или за кажњива дјела која их чине неподобним за обављање послова на 
упражњеним мјестима, односно да се против њега не води кривични поступак, 

5. да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и 
да није под оптужницом тог суда, а да се није повиновао налогу да се појави 
пред судом. 

 
Посебни услови: 
1. висока стручна спрема, 
2. најмање пет (5) година искуства на руководећим пословима, 
3. организаторске способности. 

 
 
IX Планирање рада и развоја 
 

Члан 26. 
Дјелатност Установе обавља се на основу пословне политике, планом развоја и 

програма рада о којима одлучује Управни одбор на приједлог директора. 
Основе пословне политике заснивају се на могућностима развоја Установе, 

могућностима обезбјеђења средстава за рад и развој, те могућностима пласмана 
производа и услуга. 
 

Члан 27. 
У Установи се доноси: 

1. дугорочни и средњерочни план развоја, 
2. инвестициони план и програм, 
3. годишњи план и програм рада. 

 
Члан 28. 

Управни одбор разматра и утврђује полугодишњи и годишњи обрачун, а на крају 
пословне године анализира и оцјењује резултате рада и пословања, као и утврђивање 
задатака и мјера за остваривање плана за наредни период. 

За неостваривање плана утврђује се и конкретна одговорност појединих служби и 
радника. 
 

Члан 29. 
Уколико се планови не остварују, Управни одбор је обавезан предузети мјере ради 

остваривања плана и извршавања преузетих обавеза. 
Ако се анализом узрока утврди да се планови не могу остваривати, орган управљања 

је обавезан предложити измјену и допуну плана. 
 
 
 



X Основе и начин распоређивања добити 
 

Члан 30. 
Имовину Установе чине новчана и неновчана средства. 

 
Члан 31. 

Пословне резултате Установе чине остварена добит односно нето добитак или нето 
губитак. 
 

Члна 32. 
Добит Установе утврђује се када се из укупоног прихода надокнаде укупни расходи. 
Из добити Установе подмирује се порез на добит. Остатак добити представља 

нераспоређену нето добит. 
 

Члан 33. 
Нераспоређена нето добит из претходне године распоређује се за покриће губитака 

из ранијих година, за резерве, за поправљање материјалног статуса запослених и за друге 
намјене, о чему, на приједлог директора, одлучује Управни одбор уз сагласност 
Оснивача. 
 
 
XI Унутрашња организација рада установе 
 

Члан 34. 
Унутрашња организација Установе утврђује се у складу са потребама рада 

Установе, односно у циљу што ефикаснијег обављања постављених задатака у Установи. 
 

Члан 35. 
Ближа организација у смислу претходног члана овог Статута, обављања и 

разграничења појединих послова и задатака из дјелатности Установе и других питања у 
вези са дјелатношћу, уређују се Правилником о унутрашњој организацији послова и 
систематизацији радних мјеста, на који сагласност даје надлежни орган Оснивача. 
 
 
XII Остваривање управљања и надзор над радом установe 

 
1. Управљање установом 

 
Управни одбор  

 
Члан 36. 

Управни одбор као орган управљања у складу са Законом, уз саrласност Оснивача 
доноси: 

- Статут Установе, 
- одлуку о пословању Установе, 
- разматра и усваја извјештаје о пословању и годишњи обрачун, 
- програм рада и финансијски план Установе, 
- одлучује о кориштењу средстава, у складу са Законом и Статутом Установе, 
- акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, 
- врши друге послове утврђене актом о Оснивању и Статутом Установе. 



Без сагласности Оснивача Управни одбор доноси: 
- општа акта Установе, 
- макроорганизацију Установе, 
- утврђује пословну политику Установе, 
- разматра и усваја извјештаје директора Установе о стању и заштити права 

радника, 
- цјеновник услуга, 
- пословник о свом раду, 
- одлучује о другим питањима од значаја за рад и пословање утврђених 

Статутом Установе, 
 

Члан 37. 
Управни одбор доноси одлуке о питањима из свог дјелокруга већином гласова. 

 
 

Члан 38. 
Мандат чланова Управног одбора престаје: 

- истеком рока на који је изабран, 
- опозивом, 
- оставком, 
- смрћу или губитком пословне способности, 
- наступањем искључујућег разлога који је предвиђен Законом. 

 
Члан 39. 

О свим питањима око сазивања сједнице, вођења сједнице и записника са сједнице 
Управног одбора, те доношења одлука као и друга питања која нису регулисана овим 
Статутом, регулисаће се Пословником о раду Управног одбора. 
 
 

2. Руковођење 
 

Директор установе 
 

Члан 40. 
Директор Установе, сходно Закону, обавља сљедеће послове: 

- заступа и представља Установу, 
- одговоран је за законитост рада Установе, 
- предлаже основе пословне политике, 
- предлаже програм рада, финансијски план и предузима мјере за њихово 

спровођење, 
- предлаже акта која доноси Управни одбор, 
- организује и руководи процесом рада, 
- води пословање Установе, 
- самостално доноси одлуке (одлуку о заснивању радног односа радника, о 

престанку радног односа, о прерасподјели радног времена и др), 
- потписује колективни уговор, 
- именује и разрјешава раднике са посебним овлаштењима и одговорностима, 
- одлучује о распоређивању радника на одређене послове и радне задатке, 
- извјештава о резултатима рада и пословања у складу са Статутом и Законом. 

 



Врши и друге послове предвиђене овим Статутом, а нарочито: 
- учествује у раду Управног одбора и даје мишљење и приједлоге самостално 

или која се од њега затраже, 
- дужан је да обустави од извршења незаконите одлуке, одлуке које су у 

супротности са општим актима, као и одлуке којима се наноси штета у 
Установи и да исте поново стави на дневни ред органа који је донио одлуку, а 
да након тога, уколико те одлуке не буду укинуте од стране тог органа, о томе 
обавијести Оснивача у складу са Законом, 

- Одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима радника на 
раду и у вези са радом, 

- Обавља и друге послове који спадају у његову надлежност у складу са 
Уставом, Законом и општим актима Установе. 

 
Члан 41. 

Директор извршава своје задатке непосредно и уз сарадњу радника са посебним 
овлаштењима и одговорностима. 

Директор Установе може пренијети нека своја овлаштења и одговорности у складу 
са Законом на раднике са посебним овлаштењима и одговорностима у оквиру својих 
надлежности. 

Број радних мјеста са посебним овлаштењима и одговорностима, њихови називи и 
услови за њихову попуну, утврђују се Правилником о унутрашњој организацији послова 
и систематизацији радних мјеста Установе. 

У циљу обављања послова из своје надлежности, Управни одбор и директор 
Установе могу образовати радне групе, комисије или друга радна тијела као своју помоћ 
за стручна питања у циљу припреме материјала, утврђивања чињеница, давања мишљења 
и предлагања рјешења одређених питања из свог дјелокруга рада. 

Помоћна тијела из претходног става овог члана могу се образовати као стална и као 
привремена. 

 
Члан 42. 

Мандат директора престаје: 
- истеком рока на који је изабран, 
- опозивом, 
- оставком, 
- смрћу или губитком пословне способности, 
- наступањем искључујућег разлога који је предвиђен Законом. 

 
 
XIII Права, обавезе и одговорности установе 

 
Члан 43. 

 Установа има својство правног лица које стиче уписом у судски регистар. 
  

Члан 44. 
 Установа има својство правног лица, са потпуном одговорношћу за обавезе у 
правном саобраћају. 
 

Члан 45. 
У правном промету са трећим лицима Установа иступа у своје име и за свој рачун, 

самостално и без ограничења. 



За обавезе створене у правном промету са трећим лицима Установа одговара својом 
цјелокупном имовином. За обавезе Установе у правном промету Оснивач одговара до 
висине оснивачког улога. 
 
 
ХIV Чување пословне тајне 
 

Члан 46. 
Пословном тајном сматрају се они елементи и подаци чија саопштавања неовлаштеном 
лицу не би била у интересу Установе. 
 

Члан 47. 
Пословну тајну дужни су чувати сви радници Установе. 
Дужност чувања пословне тајне траје и послије престанка рада у Установи. 

 
Члан 48. 

Установа је дужна чувати као пословну тајну сљедеће исправе и податке: 
1. које је Управни одбор прогласио пословном тајном, 
2. које се односе на послове које Установа врши за потребе одбране, ако су 

означени као војна тајна, 
3. које садрже понуде за конкурс или јавно надметање, 
4. које су од посебног интереса или значаја. 

 
Члан 49. 

Одобрење за издавање докумената и података који се сматрају пословном тајном 
даје директор или радник којег он овласти. 

Приликом саопштавања података и упознавања са документима који представљају 
пословну тајну радници из претходног става овог члана дужни су нагласити да су сви ти 
подаци, односно документи проглашени за пословну тајну и упозорити на обавезу чувања 
исте. 
 
 
ХV Општа акта у установи 
 

Члан 50. 
Статут Установе је основни општи акт Установе. 
Други општи акти не могу бити у супротности са Статутом. 

 
Члан 51. 

Статут Установе доноси Управни одбор уз сагласност Оснивача. 
Измјене и допуне Статута врше се на начин и по поступку који важи за његово 

доношење. 
 

Члан 52. 
 Објављивање општих аката врши се одмах по њиховом доношењу истицањем на 
огласној табли Установе. 
 Општа акта ступају на снагу осмог дана од дана објављивања. 
 
 
 



Члан 53. 
 Поред Статута Установа доноси следеће опште акте: 

- Пословник о раду Управног одбора, 
- Правилник о унутрашњој организацији послова и систематизацији радних мјеста, 

на који сагласност даје Оснивач, 
- Правилник о раду, 
- Правилник о јавним набавкама, 
- Правилник о заштити на раду, 
- Правилник о заштити од пожара, 
- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности радника, 
- Правилник о употреби и одржавању моторних возила 
- Правилник о печатима и штамбиљима. 

 
Установа може доносити и друга општа акта, чија обавеза доношења произилази 

из закона и прописа донесених на основу закона. 
 
 
XVI    Надзор над законитошћу рада установе 
 

Члан 54. 
 Управни надзор и надзор над законитошћу рада установе врши надлежни орган 
управе, у складу са законом и актима Оснивача. 
 

Члан 55. 
 1. Кад орган надлежан за вршење надзора над законитошћу рада Установе утврди 
да Установа не испуњава прописане услове за рад или не остварује законом или актом о 
оснивању утврђене циљеве и задатке, рјешењем ће одредити рок за испуњење тих услова 
и о томе обавјестити Оснивача. 
 2. Ако Установа не изврши рјешење из става 1. овог члана надлежни орган ће о 
томе обавјестити Оснивача. 
 
 
XVII     Престанак рада установе 

 
Члан 56. 

1. Установа престаје да ради: 
- ако не испуњава прописане услове за обављање дјелатности, 
- ако не постоје услови за њено обављање дјелатности 
- одлуком Оснивача 

2. Сматра се да не постоје услови за обављање дјелатности установе ако: 
- не постоје потребе за њеном дјелатношћу, 
- потребе за њеном дјелатношћу могу да се задовоље на рационалнији и 

економичнији начин и 
- не остварује законом и актом о оснивању утврђене циљеве и задатке 
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