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[Решење о оснивању Станице за практичну наставу и огледе Ве-
теринарског факултета Универзитета у Београду као установе 
са самосталним финансирањем, од 24. септембра 1954. године] 

 
На основу чл. 1 и 2 Основне уредбе о установама са самосталним 

финансирањем („Службени лист ФНРЈ“ бр. 51/53), Извршно веће Народне 
Републике Србије доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ОСНИВАЊУ СТАНИЦЕ ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ И ОГЛЕДЕ 
ВЕТЕРИНАРСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

КАО УСТАНОВЕ СА САМОСТАЛНИМ ФИНАНСИРАЊЕМ 

I – Оснива се установа са самосталним финансирањем под именом: 
Станица за практичну наставу и огледе Ветеринарског факултета Универ-
зитета у Београду (у даљем тексту: Станица). 

Седиште станице је у Београду. 
II – Задаци Станице су: 
1) извођење практичне и огледне наставе; 
2) употпуњавање наставе апсолвената ветерине; 
3) усавршавање и подизање нивоа практичног и стручног знања 

свршених ветеринара; 
4) испитивање: 
а) стерилитета и вештачког осемењавања домаћих животиња; 
б) хигијенских прилика и зоотехничких услова под којима се прои-

зводи, гаји и искоришћава стока; 
в) узгојних, инвазионих, заразних и органских болести; 
5) постављање огледа из области ветеринарске медицине; 
6) производња лабораториских експерименталних животиња и жи-

вотиња за експерименте при нучно-истраживачком раду Ветеринарског 
факултета. 

III – Станици се додељују на управљање и коришћење земљишта и 
основна средства: огледне станице Ветеринарског факултета Универзитета 
у Београду у ликвидацији (око 66 хектара), економије студентских домова 
и мензи са седиштем у Крњачи у ликвидацији (око 40 хектара), Војног 
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пољопривредног предузећа „Београд“ – управа I у Крњачи у ликвидацији 
(око 800 хектара, од чега 420 хектара обрадиве земље), Економије „Сиб-
нице“ у Панчеву којом управља шумски појас у Београду (око 92 хектра) и 
земљиште које је Народни одбор општине Овча ставио на расположење за 
арондацију поменутих земљишта (око 200 јутара). 

Савет за просвету и културу НРС утврдиће укупну површину зем-
љишта и вредност основних средстава из претходног става. 

IV – Станица је дужна да преузме незавршену производњу еконо-
мија у ликвидацији из претходне тачке и Огледне станице Ветеринарског 
факултета у ликвидацији по тржишној цени коштања, као и да преузме 
радну снагу која се на дан преузимања буде затекла у сталном радном од-
носу. 

Залихе сировина, материјала и готових производа Станица ће пре-
узети по тржишним ценама. 

V – Станицом управља одбор од девет чланова. 
Три члана одбора бирају радници и службеници Станице из своје 

средине а остале чланове именује Савет Ветеринарског факултета. 
VI – Савет за просвету и културу НРС надлежан је за послове и за-

датке Станице. 
VII – Станица има следеће фондове: 
а) фонд за научно-истраживачки рад; 
б) фонд за замену и допуну и 
в) фонд за награђивање радника и службеника. 
VIII – Ово решење објавити у „Службеном гласнику Народне Ре-

публике Србије“. 
 
 

ИВ бр. 454 
У Београду 24. септембра 1954 год. 
 

Потпредседник Извршног већа, 
Воја Лековић, с. р. 

 
 

[Службени гласник Србије, 10, (1954), 48, стр. 341] 
 
 
 




