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[Уредба о оснивању и организацији Института за научна истра-
живања у шумарству, од 29. марта 1949. године] 

 
На основу чл. 79 Устава Народне Републике Србије, а на предлог 

Министра шумарства, Влада Народне Републике Србије доноси 
 

У Р Е Д Б У  

О ОСНИВАЊУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ ИНСТИТУТА ЗА НАУЧНА 
ИСТРАЖИВАЊА У ШУМАРСТВУ 

Члан 1 

У циљу успешног решавања практичних задатака из области шу-
марства и унапређења шумске привреде кроз научно-истраживачки рад, 
оснива се Институт за научна истраживања у шумарству. 

Институт има седиште у Београду а налази се под руководством 
Министра шумарства. 

Члан 2 

Задаци Института су нарочито да: 
1) врши свестрано истраживање у сврху обнове, одржавања и 

унапређења постојећих шума као и пошумљавања голети и шумских зе-
мљишта; 

2) истражује меру у сврху заштите шума и шумских расадника од 
штетног дејства биљног и животињског света; 

3) врши систематско истраживање из области уређивања шума, 
нарочито у изналажењу мера за повећање прираста постојећих шума; 

4) проучава методе искоришћавања главних и споредних шум-
ских производа и изналази мере за њихово што рационалније коришћење; 

5) изналази методе за што рационалнију механичку и хемијску 
прераду дрвета као и за што успешније конзервирање дрвета; 

6) проучава економске проблеме шумарства; 
7) прати резултате научно-истраживачке службе у земљи и инос-

транству; 
8) пружа Министарству шумарства резултате свог научно-

истраживачког рада ради коришћења код планирања, унапређења произ-
водње и других циљева праксе, и по потреби објављује их у часописима 
и посебним публикацијама. 
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9) служи за специјализацију шумарских стручњака у појединим 
научним дисциплинама у сврху формирања научног кадра. 

Члан 3 

Министар шумарства може одређивати приоритет појединих кон-
кретних задатака Института. 

Члан 4 

Институт ће сарађивати са одговарајућим институцијама у другим 
народним републикама, као и са научним установама и институтима оста-
лих привредних грана у Народној Републици Србији. 

Члан 5 

У сврху истраживања Институт може користити у оквиру закон-
ских прописа шумске и дрвно-индустријске објекте на територији Народне 
Републике Србије. 

Члан 6 

Министар шумарства може уз сагласност претседника Владе про-
глашавати делове шумских комплекса или шумских земљишта сталним 
или повременим огледним објектима и предати их Институту у циљу на-
учно-истраживачког рада. 

Члан 7 

Радом Института руководи директор. 

Члан 8 

Институт има свој стручни савет. 
Чланове стручног савета именује Министар шумарства. 

Члан 9 

Институт има свој самостални предрачун прихода и расхода, који у 
свом сумарном прегледу улази у састав предрачуна прихода и расхода 
Министарства шумарства. 
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Наредбодавац за извршење предрачуна прихода и расхода је дире-
ктор Института. 

Члан 10 

Ближе прописе о организацији и раду Института донеће Министар 
шумарства. 

Члан 11 

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

 
 

В. С. бр. 260 
У Београду, 29 марта 1949 године 

 
Претседник Владе 

 Народне Републике Србије, 
Петар Стамболић, с. р. 

Министар шумарства 
Народне Републике Србије 

Петар Релић, с. р. 
 
 

[Службени гласник НР Србије, 5(1949), 20, стр. 142-143] 
 
 




