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[Уредба о оснивању Института за кукуруз, од 25. марта 1961. г.] 
 
На основу члана 15. и 75. Уставног закона о основама друштвеног 

и политичког уређења и о органима власти Народне Републике Србије и 
члана 13. и 14. Закона о организацији научног рада, а у сагласности са Из-
вршним већем Народног одбора Аутономне Косовско-метохијске Области, 
Извршно веће Народне скупштине Републике Србије доноси 

 
У Р Е Д Б У  

О ОСНИВАЊУ ИНСТИТУТА ЗА КУКУРУЗ 

I.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Извршно веће Народне скупштине Народне Републике Србије (у 
даљем тексту: Извршно веће), Пољопривредни факултет Универзитета у 
Београду (у даљем тексту: Факултет) и Пољопривредно-шумарска комора 
(у даљем тексту: Комора) заједнички оснивају научну установу – Институт 
за кукуруз (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 њему. 
Као оснивачи Института могу приступити и други органи, устано-

ве и организације који имају право да оснују научну установу, под усло-
вима који се одређују уговором. 

Члан 2. 

Институт је самостална установа организована на начелима друш-
твеног самоуправљања. 

Члан 3. 

Институт има својство правног лица. 

Члан 4. 

Задаци Института јесу: 
1. да научним методама ради на проучавању, истраживању и реша-

вању свих питања у области производње и прераде кукуруза, индустриј-
ског биља и кромпира, а посебно: 
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- да проучава биологију, физиологију и економију свих ратарских 
култура; 

- да ради на селекцији роднијих и квалитетнијих сората кукуруза, 
индустријског биља и кромпира; 

- да проучава и проналази решења за савремени систем гајења по-
менутих ратарских култура и њихове заштите; 

- да проучава и утврђује систем прераде и чувања ових ратарских 
производа; 

- да проналази могућности и облике примене научних резултата; 
2. да организује интродукцију семена и садног материјала кукуру-

за, индустријског биља и кромпира, као и свих других ратарских култура у 
циљу проучавања и изналажења могућности узгоја појединих интродуко-
ваних сората у нашим условима; 

3. да организује различите облике научног и стручног усавршава-
ња и да помаже у организовању и извођењу наставе трећег ступња. 

Члан 5. 

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

У оквиру Института постоји Огледна станица за селекцију и прои-
зводњу кромпира у Гучи (у даљем тексту: Огледна станица). 

Члан 6. 

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

организацији научног рада, другим прописима и правилима Института. 

Члан 7. 

Савет Института сачињавају председник и чланови савета. 
Одређен број чланова савета именују оснивачи. Број ових чланова 

оснивачи утврђују уговором. 
Одређен број и начин избора чланова које бира научно-стручни 

колектив одређују се правилима Института. 
Директор Института је члан савета по положају. 
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Члан 8. 

Директор Института бира савет Института, а поставља га Извршно 
веће. 

Директор Института бира се на основу конкурса. 

Члан 9. 

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

Правилима Института одређује се да ли ће се Институт финанси-
рати по прописима који важе за привредне организације или по прописима 
који важе за самосталне установе. 

До доношења правила Институт се финансира по прописима који 
важе за привредне организације. 

Члан 10. 

Институт не може без сагласности оснивача отуђити или оптерети-
ти основна средства која му дају оснивачи. Ову сагласност даје Извршно 
веће на предлог оснивача који је Институту дао средства која се отуђују 
или оптерећују. 

У случају престанка рада Института сва средства Института враћа-
ју се оснивачима сразмерно њиховим уделима. 

II. ОГЛЕДНА СТАНИЦА 

Члан 11. 

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

Члан 12. 

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

Уговори закључени по претходном ставу обавезују Институт. 

Члан 13. 

Огледном станицом управља управник кога бира савет Института 
путем конкурса. 
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Управник руководи и организује рад Огледне станице по упутс-
твима и под надзором директора Института, закључује уговоре (члан 12.) 
и доноси решења о службеничким односима службеника и радника у гра-
ницама овлашћења. 

Управник врши и друге послове који су му одређени правилима 
Института. 

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 

Дан почетка рада Института одредиће Савет за научни рад Народ-
не Републике Србије. 

Члан 15. 

Из састава Института за ратарство у Београду издваја се Завод за 
ратарство у Пећи и постаје самостална установа. 

Особље и средства, као и права и обавезе које проистичу из делат-
ности Завода за ратарство уПећи у оквиру Института за ратарство у Бео-
граду преузеће Завод ка самостална установа. 

Права и дужности оснивача према Заводу за ратарство у Пећи као 
самосталне установе преносе се на Аутономну Косовско-метохијску Об-
ласт. 

Члан 16. 

Даном почетка рада Института престаје са радом Институт за ра-
тарство у Београду, основан Уредбом о оснивању Института за ратарство 
у Београду ("Службени гласник НРС" бр. 21/59). 

Све особље и средства Завода за ратарство у Крагујевцу и Огледне 
станице за ратарство у Крушевцу, као и права и обавезе проистекле из де-
латности Завода односно Огледне станице у оквиру Института за ратарс-
тво у Београду преузеће Завод за стрна жита у Крагујевцу односно Завод 
за крмно биље у Крушевцу као самосталне установе. 

Сва средства, права и обавезе укинутог Института за ратарство у 
Београду,  који је сачињавао део Института и Завод за кукуруз у Београду, 
Огледну станицу за селекцију и производњу кромпира у Гучи и Огледну 
станицу за ратарство у Зајечару, преузеће новоосновани Институт. Инсти-
тут ће преузети и све особље дела Института и Завода за кукуруз у Бео-
граду, као и особље Огледне станице за селекцију и производњу кромпира 
у Гучи. 
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Члан 17. 

Овлашћује се Савет за научни рад Народне Републике Србије да 
може у року од шест месеци по ступању ове уредбе на снагу одредити да 
се део имовине укинуте Огледне станице за ратарство у Зајечару, која није 
потребна за научни рад Института, преда Народном одбору среза Зајечар, 
односно органу који овај одреди, или другој научној установи и да изврши 
расподелу опреме и другог инвентара између новооснованог Института, 
Завода за стрна жита у Крагујевцу и Завода за крмно биље у Крушевцу, у 
складу са њиховом основном оријентацијом. 

Члан 18. 

Избор чланова савета Института од стране научно-стручног колек-
тива (члан 7. став 3.) извршиће се у року од три месеца по доношењу пра-
вила Института. 

До образовања савета у смислу члана 7. ове уредбе савет ће сачи-
њавати именовани чланови савета и директор Института. 

Члан 19. 

До избора директора, који ће се извршити по образовању савета у 
смислу члана 7. ове уредбе дужност директора вршиће лице које одреди 
Извршно веће. 

Члан 20. 

О спровођењу ове уредбе стараће се Савет за научни рад Народне 
Републике Србије. 

Члан 21. 

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у "Службеном глас-
нику Народне Републике Србије". 

 
ИВ бр. 132 
У Београду, 25. марта 1961. године. 
 

Секретар Потпредседник 
Извршног већа, Извршног већа 

Радован Грковић, с.р. Слободан Пенезић, с.р. 

[Службени гласник НР Србије, 17(1961), 19, стр. 293-294] 




