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[Уредба о оснивању Института за сточарство у Београду, од 26. 
јуна 1959. године] 

 
На основу члана 13 Закона о организацији научног рада, а у сагла-

сности са 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 СТОЧАРСТВО У БЕОГРАДУ 

I. OПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Спајају се у једну научну установу под именом Институт за сто-
чарство (даљем тексту: Институт следеће установе: Институт за сточар-
ство у Београду, проглашен Решењем Извршног већа Народне Републике 
Србије ИВ бр. 348 од 28 јула 1954 године за установу са самосталним фи-
нансирањем Завод за сточарство у Призрену, основан решењем Обласног 
одбора Аутономне Косовско-метохијске Области бр. 12 од 18 септембра 
1953 године као установа са самосталним финансирањем. 

Седиште Института је у Београду. 

Члан 2 

Основни задатак Института јесте да путем научних метода и пос-
тупака ради на проучавању, истраживању и решавању проблема у области 
сточарства и да проналази могућности и облике примене научних резулта-
та и открића у пракси. 

Члан 3 

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

У оквиру Института постоји Завод за сточарство у Призрену (у 
даљем тексту: Завод). 

Правилима Института могу се у оквиру Института оснивати и дру-
ги заводи као и огледне станице. Огледне станице могу се оснивати и у 
оквиру завода. 
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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 одредиће се правилима. 

Заводи 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-

родног одбора Аутономне Косовско-метохиске Области, Главни савез зе-
мљорадничких задруга Народне Републике Србије, Пољопривредни ком-
бинат "Београд" и Пословно удружење произвођача стоке и сточних прои-
звода Југославије, може да делегира свог претставника у савет Института. 
Директор Института и управник Завода чланови су савета по положају. 

Члан 5 

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

да, која се обезбеђују у висини која одговара постављеним плановима и 
програмима рада Завода. 

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

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 фонда 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. ЗАВОД 

Члан 8 

Завод извршава задатке одређене планом и програмом рада Инсти-
тута из области сточарства. План и програм Института који се односи на 
рад Завода представља основни план и програм Завода. 

Поред послова из претходног става, а у границама својих слобод-
них капацитета и у складу са одређеном оријентацијом свога рада, Завод 
врши самостално, по свом допунском плану и програму, научно-
истраживачки рад и пружа стручну помоћ из свог делокруга рада привре-
дним и другим организацијама, установама и државним органима. 

Члан 9 

Завод има своја правила која потврђује савет Института. Правила 
садрже нарочито одредбе о задацима и организацији Завода у саставу, де-
локругу и овлашћењима органа управљања. 

Члан 10 

Завод закључује уговоре са трећим лицима о пословима које Завод 
ради у целини. 

Члан 11. 

Завод може образовати следеће фондове: 
1) фонд обртних средстава, 
2) фонд за награђивање, 
3) фонд за станбену изградњу. 
Правилима Института може се предвидети да Завод може имати 

фонд за замену и допуну као и друге фондове из члана 6 ове уредбе. 
Правилима ће се одредити начин формирања и коришћења сред-

става фондова Завода. 
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Члан 12. 

Заводом непосредно управљају савет Завода и управник. 
Савет Завода састоји се од 7 чланова, укључујући и управника. Три 

члана савета бира научни и стручни Колектив Завода, два члана именује 
Извршно веће Народног одбора Аутономне Косовско-метохиске Области 
и једног члана именује савет Института. 

Управник Завода члан је савета по положају. 

Члан 13. 

Савет Завода врши следеће послове: 
1) доноси правила Завода; 
2) стара се о извршењу планова и програма рада у Заводу и усме-

рава стручну сарадњу Завода са привредним и другим организацијама, ус-
тановама и државним органима; 

3) даје мишљење о плану и програму рада Института, а посебно о 
делу који се односи на рад Завода, и утврђује допунске планове и програ-
ме рада Завода; 

4) претреса стање и организује рад у Заводу и предузима одгова-
рајуће мере односно предлаже органима Института предузимање одгова-
рајућих мера; 

5) одлучује о образовању фондова Завода и расподели њихових 
средстава; 

6) подноси извештаје Институту о раду Завода, о његовим мате-
ријалним потребама и условима и могућностима рада Завода; 

7) даје мишљење о избору управника и сарадника Завода. 
Савет Завода врши и друге послове који су му одређени правилима. 

Члан 14. 

Управника Завода бира савет Института путем конкурса. 
Управник претставља Завод, непосредно руководи и организује 

рад Завода, закључује уговоре (члан 10 ове уредбе) доноси решења о слу-
жбеницима овлашћења. 

Управник врши и друге послове одређене правилима. 

Члан 15. 

Надзор над радом Завода врши савет Института и директор. 
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Савет Завода има право приговора против аката органа Института 
којим се вређају права Завода утврђена овом уредбом и правилима. О при-
говору решава републички Савет за научни рад. 

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16. 

До избора савета Института у Институту се образује савет од 13 
чланова. 4 члана савета бира из своје средине научно-стручни колектив, од 
којих се најмање један бира из научно-стручног колектива Завода, четири 
члана именује Извршно веће Народне скупштине Народне Републике Ср-
бије, по једног члана именује Извршно веће Народног одбора Аутономне 
Косовско-метохиске области, Задружни пословни сточарски савез НРС и 
управни одбор Пољопривредног комбината "Београд" у Београду, Послов-
но удружење произвођача стоке и сточних производа Југославије може да 
делегира једног члана савета. Директор Института и управник Завода чла-
нови су савета по положају. 

Члан 17. 

Имовином спојених установа  управља Институт. Правилима Ин-
ститута предвидеће се којим делом имовине управља Завод. 

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 
којим су урављале спојене установе, а која  није потребна за научни рад 
преда оснивачу спојене установе или органу ког он одреди, као и за имо-
вину која није потребна Институту за извршење његових задатака преда на 
коришћење другој научној установи. 

Члан 18. 

До избора органа управљања функције органа управљања у Инсти-
туту за сточарство у Београду и Заводу за сточарство у Призрену вршиће 
досадашњи органи управљања. 

Члан 19. 

До избора управе Института према одредбама правила послове уп-
раве вршиће савет и директор у делокругу одређеном у члану 33. став 2. 
Закона о организацији научног рада. 
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Члан 20. 

Дан почетка рада Института одредиће републички Савет за научни 
рад. 

Даном почетка рада Институт преузима права и обавезе и све слу-
жбенике и раднике спојених установа. 

Даном почетка рада Института престаје рад спојених установа. 

Члан 21. 

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

Члан 22. 

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

 
 

ИВ бр. 392 
У Београду, 26. јуна 1959. године 
 
 

Замењује Секретара Потпретседник 
члан Извршног већа, Извршног већа 

Живан Васиљевић, с.р. Слободан Пенезић, с.р. 
 
 
[Службени гласник народне Републике Србије, 15(1959), 33, стр. 577-578] 

 
 




