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[Уредба о продужењу рада Института за економику пољопри-
вреде у Београду као научне установе, од 26. јуна 1959. године] 

 
На основу члана 102 Закона о организацији научног рада Извршно 

веће Народне скупштине Народне Републике Србије доноси 
 

У Р Е Д Б У  
О ПРОДУЖЕЊУ РАДА ИНСТИТУТА ЗА ЕКОНОМИКУ ПОЉОП-

РИВРЕДЕ У БЕОГРАДУ КАО НАУЧНЕ УСТАНОВЕ 

Члан 1 

Институт за економику пољопривреде у Београду проглашен Ре-
шењем Извршног већа Народне Републике Србије ИВ бр. 107 од 27 марта 
1954 године за установу са самосталним финансирањем, продужује са ра-
дом као научна установа по одредбама Закона о организацији научног рада 
под именом Институт за економику пољопривреде (у даљем тексту: Ин-
ститут). 

Седиште Института је у Београду. 

Члан 2 

Основни задатак Института јесте да путем научног метода и пос-
тупака ради на проучавању, истраживању и решавању свих питања у обла-
сти  економике пољопривреде и да проналази могућности и облике при-
мене научних резултата и открића у пракси. 

Члан 3 

Институтом управљају савет и директор. 
Органи управљања раде у делокругу и на начин одређен Законом о 

организацији научног рада. 

Члан 4 

У савет Института одређују своје претставнике: 
1) Главни савез земљорадничких задруга НР Србије; 
2) Пољопривредни факултет Универзитета у Београду; 
3) Економски факултет Универзитета у Београду; 
4) Пољопривредни факултет у Новом Саду. 
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Члан 5 

Институт има свој предрачун који је прилог буџета Народне Репу-
блике Србије. 

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 се формирају 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. 

Члан 7 

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

Члан 8 

До избора савета Института према одредбама правила у Институту 
се образује савет од 11 чланова. Три члана именује Извршно веће Народне 
скупштине Народне Републике Србије, три члана бира из своје средине 
научно-стручни колектив Института, а по једно члана бирају претседниш-
тво Главног савеза земљорадничких задруга НР Србије и савети Пољопри-
вредног факултета Универзитета у Београду, Економског факултета Уни-
верзитета у Београду и Пољопривредног факултета у Новом Саду. Дирек-
тор Института је члан савета по положају. 

Члан 9 

О спровођењу ове уредбе стараће се Републички савет за научни 
рад. 
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Члан 10 

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

 
 

ИВ бр. 386 
У Београду, 26 јуна 1959 године. 
 
 

Замењује Секретара Потпретседник 
члан Извршног већа, Извршног већа 

Живан Васиљевић, с.р. Слободан Пенезић, с.р. 
 
 

[Службени гласник НР Србије, 15(1959), 32, стр. 551] 
 
 




