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[Уредба о оснивању Института за сточарство, од 14. јануара 
1950. године] 

 
На основу чл. 79 Устава Народне Републике Србије, Влада Народ-

не Републике Србије на предлог министра пољопривреде доноси 
 

У Р Е Д Б У  

О ОСНИВАЊУ ИНСТИТУТА ЗА СТОЧАРСТВО 

Члан 1 

У циљу унапређења научно-истраживачког рада у области сточар-
ства и побољшања сточне производње оснива се Институт за сточарство 
при Министарству пољопривреде са седиштем у Београду. 

Члан 2 

Задаци Института су: 
1) да ради на научно-истраживачком раду у свим гранама сточар-

ства у циљу побољшања сточне производње; 
2) да изучава и проверава достигнућа пољопривредно-сточарске 

науке и праксе и даје предлоге за њихову примену у нашим условима; 
3) да проналази нове методе у сточној производњи као и друге 

новине у зоотехници; 
4) да ради на стварању нових продуктивних раса стоке, као и на 

поправци домаћих раса и сојева; 
5) да стручно руководи огледима на огледним тачкама, државним 

фармама и ергелама, код сељачких радних задруга и да стручно потпо-
маже сточарске станице. 

Члан 3 

Ради остварења својих задатака Институт може имати експеримен-
талне станице на целокупној територији Народне Републике Србије. 

Члан 4 

Радом Института непосредно руководи директор, који за свој рад 
одговара министру пољопривреде. 
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Члан 5 

При Институту постоји стручни савет чије чланове именује минис-
тар пољопривреде. 

Савет сазива и његовим радом руководи директор Института. 

Члан 6 

Институт има посебан предрачун прихода и расхода у саставу пре-
драчуна Министарства пољопривреде. 

Директор је наредбодавац за извршење предрачуна. 

Члан 7 

Ступањем на снагу ове Уредбе престају да важе прописи Уредбе о 
оснивању Земаљског института за пољопривредно истраживање у Крагу-
јевцу ("Службени гласник НРС" бр. 27/48) који се односи на Завод за сто-
чарство. 

Досадашње пословање, особље и инвентар Завода за сточарство 
преузеће Институт за сточарство у Београду. 

Члан 8 

Ближе одредбе за извршење ове Уредбе, као и одредбе о организа-
цији и раду Института прописаће министар пољопривреде. 

Члан 9 

Ова Уредба ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гла-
снику Народне Републике Србије". 

 
В.С. бр. 7 
У Београду, 14 јануара 1950 год 

Претседник Владе 
 Народне Републике Србије, 
Петар Стамболић, с. р. 

Министар пољопривреде 
Народне Републике Србије, 
Риста Антуновић, с. р. 

 
 

[Службени гласник НР Србије, 6(1950, 1, стр. 6] 




