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[Уредба о изменама и допунама Уредбе о продужењу рада Ин-
ститута за проучавање земљишта у Београду као научне устано-
ве, од 13. маја 1960. године] 

 
На основу члана 13 и члана 14 Закона о организацији научног рада 

Извршно веће Народне скупштине Народне Републике Србије доноси 
 

У Р Е Д Б У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ПРОДУЖЕЊУ РАДА 
ИНСТИТУТА ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА У БЕОГРАДУ КАО  

НАУЧНЕ УСТАНОВЕ 

У Уредби о продужењу рада Института за проучавање земљишта у 
Београду као научне установе ("Службени гласник НРС" бр. 14/59) врше 
се следеће измене и допуне, тако да њен пречишћен текст гласи: 

 
У Р Е Д Б А  

О ИНСТИТУТУ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА 

Члан 1 

Извршно веће Народне скупштине Народне Републике Србије (у 
даљем тексту: Извршно веће) и Пословно удружење произвођача средста-
ва за хемизацију пољопривреде "Агрохемија" у Београду (у даљем тексту: 
"Агрохемија") заједнички оснивају научну установу: Институт за проуча-
вање земљишта (у даљем тексту: Институт). 

Седиште Института је у Београду. 
Оснивачи Института уговором утврђују међусобне односе, однос 

према Институту и начин вршења права и обавеза оснивача према Инсти-
туту. 

Члан 2 

Задатак Института је да путем научних метода и поступака ради на 
проучавању, истраживању и решавању свих питања у области педологије 
и агрохемије и да проналази могућности и облике примене научних резул-
тата и открића у пракси, а нарочито да: 
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- проучава генезу, класификацију, картографију, физику и хемију, 
као и минералошки састав, плодност и биологију земљишта; 

- проучава  исхрану биља, ђубрива и ђубрење и разрађује техно-
лошке процесе производње најпогоднијих и најекономичнијих врста ђу-
брива за поједине типове земљишта и поједине врсте пољопривредних и 
шумских биљака; проучава домаће сировине за производњу вештачких 
ђубрива; 

- проучава технологију и мелиорације земљишта као и заштиту 
земљишта од ерозије; 

- у циљу унапређења пољопривреде и шумарства у вези са проу-
чавањем земљишта и ђубрива популарише научне методе, даје стручна 
мишљења, проучава и анализира економичност добијених резултата и об-
јављује резултате извршених истраживања; 

- сарађује са државним органима, установама, привредним и дру-
гим организацијама даје им мишљења и врши услуге у области из свог де-
локруга; 

- стара се о уздизању научног подмлатка; 
- сарађује са установама и организацијама у земљи и иностранству 

које се баве проучавањем земљишта. 

Члан 3 

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

организацији научног рада. 

Члан 4 

Савет Института сачињавају претседник и чланови савета. 
Претседника и одређени број чланова савета именују Извршно ве-

ће и "Агрохемија" као оснивачи Института. 
Одређени број чланова савета бира научно-стручни колектив Ин-

ститута. 
Једног члана савета одређује Друштво за проучавање земљишта, из 

Београда. 
Укупан број чланова савета Института, број чланова које именују 

оснивачи, као и број чланова које бира научно-стручни колектив и начин 
избора ових чланова одређују се правилима Института. 
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Члан 5 

Институт се финансира по прописима о финансирању научних ус-
танова. 

Члан 6 

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

Члан 7 

До доношења правила Института и образовања савета по одредби 
члана 4 ове уредбе остаје у функцији садашњи савет Института, у који ће 
"Агрохемије" именовати два члана. 

Члан 8 

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

 
 
ИВ бр. 280 
У Београду, 13 маја 1960 године. 
 
 

Секретар Претседник 
Извршног већа, Извршног већа 

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

[Службени гласник НР Србије, 16(1960), 23, стр. 375-376] 
 
 




