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[Решење о преласку Института за механизацију пољопривреде 
НРС у Земуну на пословање као установа са самосталним фи-
нансирањем, 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 МЕХАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВ-
РЕДЕ НРС У ЗЕМУНУ НА ПОСЛОВАЊЕ КАО УСТАНОВА СА 

САМОСТАЛНИМ ФИНАНСИРАЊЕМ 

I. Институт за механизацију пољопривреде НРС, основан Решењем 
Владе НРС бр. 333 од 27 јула 1952 године, прелази на пословање као уста-
нова са самосталним финансирањем под именом: Институт за механизаци-
ју пољопривреде (у даљем тексту: Институт). 

Седиште Института је у Земуну. 
II. У делокруг Института спада: 
1) научно-истраживачки рад који се састоји из студије савреме-

них метода и средстава механизације пољопривреде ради стварања на-
учне и практичне основе за организацију производње у нашој пољопри-
вреди; 

2) конструкција и израда прототипова и усавршавање постојећих 
пољопривредних машина које се састоји у припремању основне тех-
ничке документације и изради конструкционих нацрта и прототипова 
пољопривредних машина ради стварања потребне агротехничке и ма-
шинско-технолошке основе за организацију производње у нашим фаб-
рикама пољопривредних машина; 

3) сарадња са пољопривредним организацијама која се састоји у 
организационо-техничкој помоћи одабраним задругама, економијама и 
другим пољопривредним добрима ради стицања и даљег преношења ис-
куства у примени савремених метода и увођењу нових пољопривредних 
машина (организација Центра за механизацију, израде организационих, 
привредних и грађевинских планова и сл.); 

4) пропаганда, која се састоји у обавештавању пољопривредних и 
индустријских колектива, као и заинтересованих установа и јавности о 
предузетим акцијама и постигнутим резултатима на пољу механизације 
пољопривреде. 
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III. Институт управља целокупном имовином којом је управљао 
Институт за механизацију пољопривреде НРС као буџетска установа. 

Вредност имовине из претходног става утврдиће се завршним ра-
чуном за 1953. годину Института за механизацију пољопривреде НРС. 

IV. Институтом  управља управни одбор од седам чланова као ко-
лективни орган управљања. 

Службеници и радници Института бирају из своје средине два 
члана управног одбора. Остале чланове управног одбора именује орган 
надлежан за послове и задатке Института. 

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. Савет за просвету и културу НРС надлежан је за послове и за-

датке Института. 
VII. Ово решење објавити у "Службеном гласнику Народне Репуб-

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

 
ИВ Бр. 105. 
У Београду 27 марта 1954 године  

 
 Претседник Извршног већа 

Јован Веселинов, с.р. 
 
 

[Службени гласник НР Србије, 10(1954), 14, стр. 119] 
 
 




