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[Решење о преласку Института за заштиту биља у Београду на 
пословање као установа са самосталним финансирањем, од 27. 
марта 1954. године] 

 
На основу чл. 1, 2 и 10 Основне уредбе о установама са самостал-

ним финансирањем ("Службени лист ФНРЈ" бр. 51/53), Извршно веће На-
родне Републике Србије доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ПРЕЛАСКУ ИНСТИТУТА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У БЕОГРАДУ 
НА ПОСЛОВАЊЕ КАО УСТАНОВА СА САМОСТАЛНИМ  

ФИНАНСИРАЊЕМ 

I - Институт за заштиту биља, основан решењем Министра пољоп-
ривреде ФНРЈ бр. 8551/VII од 29 септембра 1945 године, прелази на пос-
ловање као установа са самосталним финансирањем под истим именом. 

II - Делокруг рада Института за заштиту биља (у даљем тексту Ин-
ститут) обухвата истраживања по свим питањима која се односе на проу-
чавање болести и штеточине културног биља и на проналажење и примену 
ефикасних метода и средстава за њихово сузбијање, као и рад на решава-
њу других научних и практичних проблема заштите биља. 

III - Институт управља целокупном имовином којом је управљао 
Институт за заштиту биља као буџетска установа. 

Вредност имовине из претходног става утврдиће се  завршним ра-
чуном за 1953. годину института за заштиту биља. 

IV - Институтом управља Управни одбор од пет чланова као коле-
ктивни орган управљања. Два члана Управног одбора бира радни колектив 
Института из своје средине, а остале планове именује орган надлежан за 
послове и задатке Института. 

V - Институт  има следеће фондове: 
а) фонд за награђивање радника и службеника 
б) фонд за замену и допуну основних средстава и велике оправке 
в) фонд за научно-истраживачки рад. 
VI - Институт ће саобразити своје пословање прописима Основне 

уредбе о установама са самосталним финансирањем и овог решења. 
VII - Савет за просвету и културу НР Србије надлежан је за посло-

ве и задатке Института. 



 223 

VIII - Ово решење објавити у "Службеном гласнику Народне Ре-
публике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 1954. године. 

 
 
И. В. Бр. 104 
У Београду 27 марта 1954 год  

 
 Претседник Извршног већа 

Јован Веселинов, с.р. 
 
 

[Службени гласник НР Србије, 10(1954), 12, стр. 107] 
 




