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[Решење о проглашењу Института за педологију и агрохемију у 
Београду, за установу 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 ПРОГЛАШЕЊУ ИНСТИТУТА ЗА ПЕДОЛОГИЈУ И  
АГРОХЕМИЈУ У БЕОГРАДУ, ЗА УСТАНОВУ СА САМОСТАЛНИМ 

ФИНАНСИРАЊЕМ 

I. Институт за педологију и агрохемију у Београду, основан Уред-
бом Владе НРС ВС бр. 6 од 14 јануара 1950 године  ("Службени гласник 
НРС" бр. 1/50), проглашава се за установу са самосталним финансирањем. 

II. У делокругу Института за педологију и агрохемију (у даљем 
тексту: Институт) спадају следећи задаци: 

1) да проучава генезу, морфологију, физичке, хемијске и биолош-
ке особине земљишта; 

2) да ради на истраживању најповољнијих односа између биљака 
и чинилаца који учествују у исхрани биљака; 

3) да врши педолошко картирање земљишта у сврху израде педо-
лошких и агрохемиских карата ради реонирања земљишта и његове пра-
вилне употребе; 

4) да ради на испитивању земљишта у циљу примене мелиораци-
оних мера; 

5) да проучава утицај климатских фактора на типове земљишта, 
обзиром на његово одржавање у појединим реонима; 

6) да проучава проблем ерозије и његово решавање у нашим ус-
ловима; 

7) да проучава проблем наводњавања и одводњавања земљишта; 
8) да проучава узајамни однос земљишта и биљног покривача; 
9) да проучава и све друге особине земљишта од значаја за пољо-

привреду. 
III. Институт управља целокупном имовином којом је управљао 

Институт за педологију и агрохемију као буџетска установа. 
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Вредност имовине из претходног става утврдиће се завршним ра-
чуном за 1953. годину Института за педологију и агрохемију. 

IV. Институтом управља управни одбор од пет чланова као колек-
тивни орган управљања. 

Службеници и радници Института бирају из своје средине два 
члана управног одбора, а остале чланове именује орган надлежан за пос-
лове и задатке Института. 

У управни одбор мора да буде заступљено најмање три четвртине 
научних радника. 

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

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

датке Института. 
VIII. Ово решење објавити у "Службеном гласнику Народне Репу-

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

 
ИВ Бр. 95. 
У Београду 27 марта 1954 године  

 
 Претседник Извршног већа 

Јован Веселинов, с.р. 
 
 

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




