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[Уредба о Астрономској опсерваторији, од 5. маја 1948. године] 
 
На основу члана 79 Устава Народне Републике Србије, на предлог 

претседника Комитета за научне установе, Универзитет и високе школе, 
Влада Народне Републике Србије доноси 

 
У Р Е Д Б У  

О АСТРОНОМСКОЈ ОПСЕРВАТОРИЈИ 

Члан 1 

Астрономска опсерваторија у Београду издваја се из састава При-
родно-математичког факултета у самосталну научну установу под руко-
водством Комитета за научне установе, Универзитет и високе школе. 

Члан 2 

Задатак Астрономске опсерваторије је да врши астрономска пос-
матрања и истраживања, објављује резултате посматрања и истраживања, 
остварује сарадњу са сродним научним установама у земљи и ван ње, по-
пуларизује астрономска знања, уздиже научне и стручне астрономске кад-
рове. 

Члан 3 

Астрономска опсерваторија ће у сарадњи са Универзитетом у Бео-
граду омогућавати наставницима и студентима Природно-математичког 
факултета извођење практичних вежби. 

Члан 4 

Органи Астрономске опсерваторије јесу: 
Научни савет, 
Директор и 
Секретар 

Члан 5 

Научним и стручним радом Астрономске опсерваторије руководи 
Научни савет чије чланове именује и разрешава претседник Комитета за 
научне установе, Универзитет и високе школе. 



 199 

Савет Опсерваторије: 
а) саставља и предлаже план и програм рада и предрачун Астро-

номске опсерваторије; 
б) саставља план издања Астрономске опсерваторије; 
стара се о подизању научног и стручног рада у Астрономској оп-

серваторији, о уздизању и усавршавању спреме научних и стручних ас-
трономских кадрова, као и о ширењу астрономских звања у земљи. 

Савет Астрономске опсерваторије састаје се према потреби, а нај-
мање једанпут у три месеца. 

Претседник Научног савета је директор Астрономске опсерваторије. 

Члан 6 

Директор Астрономске опсерваторије представља Опсерваторију, 
сазива и претседава седницама Научног савета Опсерваторије, организује 
и усклађује научни и стручни рад у Опсерваторији, стара се о извршењу 
плана и програма рада Опсерваторије, подноси Комитету за научне уста-
нове, Универзитет и високе школе редовни годишњи ванредни извештај о 
раду Опсерваторије. 

Директор Астрономске опсерваторије може вршење наредбодав-
них права за извршење предрачуна Опсерваторије пренети на секретара 
Астрономске опсерваторије. 

Члан 7 

Општу администрацију Опсерваторије обавља секретар Опсерва-
торије. Секретар  руководи радом административног и техничког помоћ-
ног особља и по овлашћењу директора врши наредбодавна права за извр-
шење предрачуна Опсерваторије. Секретар помаже директору и у другим 
пословима. 

Члан 8 

За обављање научних и стручних послова Астрономска опсервато-
рија има потребан број научних и стручних астрономских службеника. 

За обављање административних и техничких послова Опсервато-
рија има потребан број административних, техничких и помоћних службе-
ника. 
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Члан 9 

Астрономска опсерваторија има посебан предрачун прихода и рас-
хода у саставу предрачуна, прихода и расхода Комитета за научне устано-
ве, Универзитет и високе школе. 

Члан 10 

Начин издвајања Астрономске опсерваторије из састава Универзи-
тета у Београду одредиће и ближе одредбе о организацији и раду Опсерва-
торије прописаће претседник Комитета за научне установе, Универзитет и 
високе школе. 

Члан 11 

Ова Уредба ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гла-
снику Народне Републике Србије". 

 
 

В. С. бр. 295 
У Београду, 5 маја 1948 године 
 

Претседник Владе 
Народне Републике Србије 
Др. Благоје Нешковић, с. р. 

 
Потпредседник  

Комитета за научне установе, 
Универзитет и високе школе 
Народне Републике Србије, 
Милка Ј. Минић, с. р. 

 
 

[Службени гласник НР  Србије, 4(1948), 28, стр. 205] 




