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[Уредба о огледним станицама Пољопривредног факултета у 
Београду, од 31. јула 1951. године] 

 
На основу чл. 79 Устава Народне Републике Србије и чл. 1 Закона 

о овлашћењу Владе Народне Републике Србије за доношење уредаба по 
питањима из народне привреде, на предлог Савета за просвету, науку и 
културу, Влада Народне Републике Србије доноси 

 
У Р Е Д Б У  

О ОГЛЕДНИМ СТАНИЦАМА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА 
У БЕОГРАДУ 

Члан 1 

У циљу извођења наставе, научно-истраживачког рада, 
усавршавања и специјализације инжењера пољопривреде и произвођења 
елитног биљног и сточног материјала, при Пољопривредном факултету у 
Београду оснивају се ове огледне станице: 

1) Ратарска огледна станица у Земуну, 
2) Сточарско-пољопривредна огледна станица „Црвенка“ у 

Панчевачком Риту и 
3) Воћарско-виноградарска огледна станица „Радмиловац“ у 

Радмиловцу. 
Нове огледне станице осниваће и постојеће укидати Претседник 

Савета за просвету, науку и културу на предлог Универзитетског савета. 
Ради остваривања циља из става првог овога члана, Савет 

Пољопривредног факултета одређује задатке станицама и врши надзор над 
њиховим извршењем. 

Члан 2 

Огледне станице су установе Пољопривредног факултета. 
Огледном станицом управља управник, кога поставља декан на 

предлог Факултетског савета. 
Савет огледних станица координира рад и прати извршење 

задатака станица. 
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Факултетски савет бира из своје средине чланове Савета станица. 
Права и дужности Савета станица одређује Савет за просвету, науку и 
културу правилником на предлог Факултетског савета. 

У Савет огледних станица улазе и управници станица. 
Решења о службеничким односима службеника III и IV врсте, као 

и радника, доноси управник, с тим да је за постављење службеника чији је 
рад непосредно везан за научни и огледни рад у станицама, потребна 
претходна сагласност Факултетског савета. 

Члан 3 

Огледне станице имају своја основна и обртна средства а 
пословање обављају по принципима привредног рачуна. 

На основу задатака које добија од Факултетског савета, управник 
огледне станице саставља производно-финансиски план станице и 
подноси га Факултетском савету на одобрење. 

Чист приход по производно-финансиским плановима станица 
улази у предрачун прихода и расхода Пољопривредног факултета. 

Члан 4 

Огледне станице имају ове фондове: 
1) амортизациони фонд за инвестиционо одржавање основних 

средстава, 
2) фонд за слободно располагање и научно-истраживачке радове и 
3) фонд руководства. 
Средства фондова образују се из прихода станица. 

Члан 5 

Огледним станицама не могу постављати задатке други органи, 
осим органа из чл. 1 става трећег ове уредбе. 

Огледне станице продају своје производе на слободном тржишту 
после завршеног огледно-истраживачког рада и то под истим условима 
под којим државна пољопривредна добра продају своје слободне вишкове. 
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Члан 6 

Огледне станице Пољопривредног факултета имају првенство у 
снабдевању средствима за производњу за научно-истраживачки рад код 
одговарајућих предузећа за снабдевање пољопривреде (сервис). 

Члан 7 

Ближе прописе за извршење ове уредбе као и прописе о 
унутрашњој организацији огледних станица доноси Претседник Савета за 
просвету, науку и културу на предлог Факултетског савета. 

Ближе прописе о финансиском пословању и фондовима станица 
доноси Претседник Савета за просвету, науку и културу у сагласности са 
Министарством финансија. 

Члан 8 

 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 

гласнику Народне Републике Србије“. 
 
 

В. С. бр. 292 
У Београду, 31. VII. 1951 

Претседник Владе 
Народне Републике Србије, 
Петар Стамболић, с. р. 

 
Претседник Савета 

за пољопривреду и шумарство 
Владе НРС,  

Риста Антуновић, с. р. 
 
 

[Службени гласник Србије, 7 (1951), 28, стр. 329–330] 
 
 
 




