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[Решење о проглашењу Астрономске опсерваторије Српске ака-
демије наука у установу са самосталним финансирањем, од 27. 
марта 1954. године] 

 
На основу чл. 2 и 10 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 ПРОГЛАШЕЊУ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ СРПСКЕ 
АКАДЕМИЈЕ НАУКА ЗА УСТАНОВУ СА САМОСТАЛНИМ ФИ-

НАНСИРАЊЕМ 

I – Астрономска опсерваторија Српске академије наука, до сада 
буџетска установа, проглашава се за установу са самосталним финансира-
њем под именом: Астрономска опсерваторија (у даљем тексту: Опсервато-
рија). 

Седиште Опсерваторије је у Београду. 
II – Задаци Опсерваторије су: 
1) да обрађује астрономске науке, тј. да обавља по утврђеном 

програму ноћна и дневна астрономска посматрања, да врши научна ис-
траживања у области астрономских наука, да изучава прикупљене пода-
тке са практичног и теориског гледишта и да објављује постигнуте ре-
зултате ових радова и проналазака у својим научним публикацијама; 

2) да успоставља и одржава везу и научну сарадњу у области сво-
је науке са сличним институтима и научним установама у земљи и на 
страни, а у оквиру Међународне астрономске уније; 

3) да организује за специјалне, важне проблеме и радове, као и 
ретке астрономске појаве научне експедиције у земљи, а кад затреба и 
ван земље; 

4) да по споразуму пружа помоћ универзитетској настави у окви-
ру астрономских и њој сродних наука; 

5) да у границама својих могућности, и по споразуму, врши за ра-
чун других установа у земљи експертизе и обавља радове из области 
своје делатности. 

III – Oпсерваторија управља целокупном имовином којом је упра-
вљала Астрономска опсерваторија САН као буџетска установа. 
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IV- Опсерваторијом управља управни одбор од седам чланова као 
колективни орган управљања. 

Два члана управног одбора бира радни колектив Опсерваторије из 
своје средине а остале чланове именује орган надлежан за послове и зада-
тке Опсерваторије. 

У управном одбору мора да буде заступљено најмање две трећине 
научних радника. Као научни радници сматрају се и стручни сарадници и 
асистенти. 

V – Oпсерваторија има следеће фондове: 
а) фонд за награђивање радника и службеника; 
б) фонд за замену и допуну и велике оправке; 
в) фонд за научно-истраживачки рад. 
VI – Опсерваторија ће саобразити своје пословање прописима Ос-

новне уредбе о установама са самосталним финансирањем и овог решења. 
VII – Извршно веће НРС надлежно је за послове и задатке Опсер-

ваторије. 
VIII – Ово решење објавити у "Службеном гласнику Народне Ре-

публике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 1954. године. 
 
 

И. В. Бр. 88 
У Београду, 27 марта 1954. год 
 

 Претседник Извршног већа, 
Ј. Веселинов, с. р. 

 
 

[Службени гласник НР Србије, 10(1954), 11, стр. 95] 
 
 




