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[Решење о оснивању Института за економику пољопривреде у 
Београду, као установу са самосталним финансирањем, од 27. 
марта 1954. године] 

 
На основу члана 2 Основне уредбе о установама са самосталним 

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

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ОСНИВАЊУ ИНСТИТУТА ЗА ЕКОНОМИКУ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
У БЕОГРАДУ, КАО УСТАНОВУ СА САМОСТАЛНИМ  

ФИНАНСИРАЊЕМ 

I - Оснива се установа са самосталним финансирањем под именом: 
Институт за економику пољопривреде (у даљем тексту: Институт). 

Седиште Института је у Београду. 
II - Институт има следеће задатке: 
1. да проучава економику пољопривреде и законитости њеног ра-

звитка; 
2. да проучава економику социјалистичких пољопривредних газ-

динстава; 
3. да предлаже мере из области својих истраживања, да даје 

стручна мишљења и објављује своје радове; 
4. да популарише научне методе газдовања и организације пољо-

привреде уопште; 
5. да сарађује са установама у земљи и иностранству које се баве 

сличним питањима; 
6. да организује и води пољопривредну документацију и библио-

теку. 
Ове задатке ће Институт обављати у циљу унапређења пољоприв-

реде ФНРЈ 
III - Имовину, која се даје Институту за управљање, сачињава: 
1) канцеларијски инвентар и намештај; 
2) библиотека; 
3) саобраћајна средства. 
Вредност имовине из претходног става утврдиће орган надлежан 

за послове и задатке Института. 
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IV - Институтом управља управни одбор од седам чланова као ко-
лективни орган управљања. 

Два члана управног одбора бира радни колектив Института из сво-
је средине, а остале чланове именује орган надлежан за послове и задатке 
Института. У управном одбору мора бити заступљено најмање пет науч-
них радника. 

V - Институт може формирати и научни савет као саветодавни ор-
ган. Задаци и начин формирања научног савета утврдиће се правилима 
Института. 

VI - Институт има следеће фондове: 
1) фонд за награђивање радника и службеника; 
2) фонд за замену и допуну основних средстава и за велике опра-

вке; 
3) фонд за унапређење научно-истраживачког рада; и 
4) резервни фонд. 
VII - Савет за просвету и културу НРС надлежан је за послове и 

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

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

 
И. В. Бр. 107. 
У Београду 27 марта 1954 године  

 
 Претседник Извршног већа 

Јован Веселинов, с.р. 
 
 

[Службени гласник НР Србије, 10(1954), 13, стр. 111] 
 
 
 




