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[Решење о проглашењу Подреонске огледне пољопривредне ста-
нице у Смедеревској Паланци за установу са самосталним фи-
нансирањем, од 27. марта 1954. године•] 

 
На основу члана 1, 2 и 10 Основне уредбе о установама са самос-

талним финансирањем ("Службени лист ФНРЈ" бр. 51/53), Извршно веће 
Народне Републике Србије доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ПРОГЛАШЕЊУ ПОДРЕОНСКЕ ОГЛЕДНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
СТАНИЦЕ У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ ЗА УСТАНОВУ СА СА-

МОСТАЛНИМ ФИНАНСИРАЊЕМ 

I - Подреонска огледна пољопривредна станица, основана реше-
њем Министра пољопривреде НРС К.бр. 42840/XI  од 30. децембра 1946. 
године, проглашава се за установу са самосталним финансирањем под 
именом: Завод за оплемењавање и семенарство поврћа (у даљем тексту: 
Завод). 

Седиште Завода је у Смедеревској Паланци. 
II – У делокруг Завода спада: 
1) да врши истраживања у области биологије, оплемењивање агр-

отехнике и семенарства поврћа; 
2) да путем оплемењивања ствара нове и испитује и проверава 

постојеће сорте поврћа подесне за поједине повртарске реоне Србије; 
3) да истражује и проучава гајење поврћа и цвећа; 
4) да истражује и проучава семенарство и агротехнику у повртар-

ству и цвећарству; 
5) да у сврхе унапређења семенарства поврћа и цвећа производи 

елитни и првокласни семенски материјал за потребе земље и иностранс-
тва; 

6) да проучава, истражује и води борбу против болести и ште-
точина на поврћу и цвећу, као и да подвргава испитивању и провери 
средства предохране и борбе; 

7) да истражује  нове и проучава постојеће методе прераде поврћа; 
8) да истражује и проучава квалитетиван и квантитативан садржај 

елемената у поврћу; 
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9) да прати развој повртарске, повртарско-семенарске и цвећарске 
науке и технике у земљи и иностранству; 

10) да проучава нове тековине повртарства, семенарства и цвећар-
ства и прилагођава их нашим приликама и потребама; 

11) да ради на популаризацији савремених тековина повртарске, 
повртарско-семенарске и цвећарске науке и праксе, као и својих сопс-
твених достигнућа; 

12) да даје стручна мишљења и савете органима државне управе и 
произвођачима у области повртарства, семенарства и цвећарства; 

13) да сарађује са заинтересованим предузећима, задругама и при-
ватницима, као и сличним организацијама у земљи и иностранству; 

14) да ради на стручном оспособљавању повртарских, повртарско-
семенарских и цвећарских стручњака и специјалисте-практичара. 

III – Завод управља целокупном имовином којом је управљала По-
дреонска огледна пољопривредна станица као буџетска установа. 

Вредност имовине из претходног става утврдиће се завршним ра-
чуном за 1953. годину Подреонске огледне пољопривредне станице. 

IV- Заводом управља управни одбор од девет чланова као колекти-
вни орган управљања. 

Службеници и радници Завода бирају из своје средине три члана 
управног одбора, а остале именује орган надлежан за послове и задатке 
Завода. 

У Управни одбор мора да буде заступљено најмање три четвртине 
научних радника. Као научни радници сматрају се и стручни сарадници и 
асистенти. 

V – Завод има следеће фондове: 
а) Фонд за награђивање радника и службеника; 
б) Фонд за замену и допуну основних средстава. 
VI- Завод ће саобразити своје пословање прописима Основне уре-

дбе о установама са самосталним финансирањем и овог решења. 
VII – Савет за просвету и културу НРС надлежан је за послове и 

задатке Завода. 
VIII – Ово решење објавити у "Службеном гласнику Народне Ре-

публике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 1954. године. 
 

И. В. Бр. 86 
У Београду, 27 марта 1954 године 

 
 Претседник Извршног већа, 

Ј. Веселинов, с. р. 

[Службени гласник НР Србије, 10(1954), 11, стр. 94-95] 




