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[Уредба о оснивању Института за воћарство, од 18. априла 1959. 
године] 
 

На основу члана 13 Закона о организацији научног рада, а у сагла-
сности са Извршним већем Народне скупштине Аутономне Покрајине 
Војводине и Извршним већем Народног одбора Аутономне Косовско-
метохиске Области, Извршно  веће Народне скупштине Народне Републи-
ке Србије доноси 

 
У Р Е Д Б У  

О ОСНИВАЊУ ИНСТИТУТА ЗА ВОЋАРСТВО 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Спајају се у једну научну установу под именом Институт за воћар-
ство (у даљем тексту: Институт) следеће установе: Институт за воћарство 
у Чачку, проглашен Решењем Извршног већа Народне Републике Србије 
ИВ бр. 94 од 27. марта 1954. године за установу са самосталним финанси-
рањем, Отсек за воћарство Завода за виноградарство и воћарство у Срем-
ским Карловцима и Отсек за воћарство Завода за воћарство и виноградар-
ство Института за пољопривредна истраживања у Пећи. 

Седиште Института је у Чачку. 

Члан 2 

Основни задатак Института јесте да путем научних метода и пос-
тупака ради на проучавању, истраживању и решавању свих питања у обла-
сти воћарске производње и прераде воћа и да проналази могућности и об-
лике примене научних резултата у пракси. 

Члан 3 

Институт се организује и ради по одредбама Закона о организацији 
научног рада, ове уредбе и својих правила. 

У оквиру Института постоје: Огледна станица за воћарство у 
Сремским Карловцима и Огледна станица за воћарство у Пећи (у даљем 
тексту огледна станица). 
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Правилима Института могу се оснивати заводи и друге огледне 
станице. Огледне станице могу се оснивати и у оквиру завода. 

Институт, завод и огледна станица могу имати своја огледна поља, 
центре и друге јединице за експериментални рад. Поступак оснивања и 
укидања, управљање, делокруг њиховог рада и њихов однос према осни-
вачу одређују се правилима. 

Завод и огледне станице оснивају се и укидају по истом поступку. 

Члан 4 

Институтом управљају савет, управа и директор. 
У савет Института одређују своје претставнике: Извршно веће На-

родне скупштине Аутономне Покрајине Војводине. Извршно веће Народ-
ног одбора аутономне Косовско-метохиске Области и Главни савез зем-
љорадничких задруга Народне Републике Србије. 

директор Института је члан савета по положају. 

Члан 5 

Институт има свој предрачун, који је прилог републичког буџета. 
У предрачуну Института посебно се исказују средства за рад огле-

дне станице, која се обезбеђују у висини која одговара постављеним пла-
новима и програмима рада огледне станице. 

Наредбодавац за извршење дела предрачуна који се односи на рад 
огледне станице је управник огледне станице. 

Члан 6 

Институт може образовати следеће фондове: 
1) фонд за замену и допуну, 
2) фонд за научно-истраживачки рад, 
3) резервни фонд, 
4) фонд за стручно уздизање кадрова, 
5) фонд обртних средстава, 
6) фонд за награђивање, 
7) фонд за станбену изградњу. 
Ови фондови формирају се из оствареног вишка прихода над рас-

ходима или из наменских дотација према одредбама прописа и правила. 
Средства фондова могу се користити само према њиховој намени. 
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Члан 7 

Извршно веће Народне скупштине Народне Републике Србије вр-
ши према Институту права и обавезе које су одредбама Закона о организа-
цији научног рада предвиђене за оснивача научне установе. 

II. ОГЛЕДНА СТАНИЦА 

Члан 8 

Огледна станица обавља научно-истраживачки рад и стручне пос-
лове одређене правилима и планом и програмом рада Института. 

Члан 9 

Огледна станица закључује уговоре са трећим лицима о пословима 
које у целини обавља огледна станица. 

Уговори закључени по одредбама претходног става обавезују Ин-
ститут. 

Члан 10 

Огледном станицом управља управник, кога бира савет Института 
путем конкурса. 

Управник руководи и организује рад огледне станице по упутс-
твима и под надзором директора Института, закључује уговоре (члан 9 ове 
уредбе) и доноси решења о службеничким односима службеника и радни-
ка у границама овлашћења. 

Управник врши и друге послове који су му одређени правилима. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11 

До избора савета Института у Институту се образује савет од 11 
чланова. Три члана савета бира из своје средине научно-стручни колектив, 
четири члана именује Извршно веће Народне скупштине Народне Репуб-
лике Србије, по једног члана именују Извршно веће Народне скупштине 
аутономне Покрајине Војводине и Извршно веће Народног одбора Ауто-
номне Косовско-метохиске Области, а једног члана из своје средине бира 
Претседништво Главног савеза земљорадничких задруга Народне Репуб-
лике Србије. 

У савет улази по свом положају директор Института. 
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Члан 12 

Имовином спојене установе и спојених делова означених установа 
управља Институт. 

Правилима Института одредиће се којим делом имовине управља 
огледна станица. 

Овлашћује се републички Савет за научни рад да може у року од 
шест месеци по ступању на снагу ове уредбе одредити да се део имовине 
којом је управљала спојена установа односно који је припадао припојеним 
деловима означених установа, а  која није потребна за научни рад, преда 
оснивачу спојене установе односно установе чији је део припојен или ор-
гану кога он одреди, као и да имовину која није потребна Институт за из-
вршавање његових задатака преда на коришћење другој научној установи. 

Члан 13 

До избора органа управљања функције органа управљања у Инсти-
туту за воћарство у Чачку вршиће досадашњи органи управљања, а у огле-
дним станицама у Сремским Карловцима и Пећи вршиће досадашњи шеф 
Отсека за воћарство Завода за виноградарство и воћарство у Сремским 
Карловцима односно шеф Отсека за воћарство Завода за воћарство и вино-
градарство Института за пољопривредна истраживања у Пећи. 

Члан 14 

До избора управе Института према одредбама правила послове уп-
раве вршиће савет и директор Института у делокругу одређеним у члану 
33 став 2 Закона о организацији научног рада. 

Члан 15 

Дан почетка рада Института одредиће републички Савет за научни 
рад. 

Даном почетка рада Институт преузима сва права и обавезе и све 
службенике и раднике спојене установе и спојених делова означених уста-
нова. 

Даном почетка рада Института престаје рад спојене установе и 
спојених делова означених установа. 
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Члан 16 

О спровођењу ове уредбе стараће се републички Савет за научни 
рад. 

Члан 17 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објављивању у "Службе-
ном гласнику Народне Републике Србије. 

 
 

ИВ бр. 224 
У Београду, 18 априла 1959 године 
 
 

Секретар Претседник 
Извршног већа, Извршног већа, 

Радован Грковић, с. р. Милош Минић, с. р. 
        

 
[Службени гласник НР Србије, 15(1959), 21, стр. 285-286] 

 
 




