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[Решење о проглашењу Института за екологију и биогеографију 
Српске академије наука за установу са самосталним финансира-
њем, 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 ИНСТИТУТА ЗА ЕКОЛОГИЈУ И БИОГЕОГРА-
ФИЈУ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА У БЕОГРАДУ ЗА УСТАНО-

ВУ СА САМОСТАЛНИМ ФИНАНСИРАЊЕМ 

I. Институт за екологију и биогеографију САН, основан решењем 
Српске академије наука бр. 563 од 31 маја 1947 године, проглашава се за 
установу са самосталним финансирањем под именом: Институт за еколо-
гију и биогеографију (у даљем тексту: Институт). 

Седиште Института је у Београду. 
II. У делокруг Института спадају нарочито ови задаци: 
1) да научним истраживањима обрађује проблеме везане за састав 

и услове одржавања, распрострањења и развитка живог света Србије и 
других крајева Југославије, његових природних и културних заједница, 
као и појединих биљних и животињских врста; 

2) да проучава могућности рационалног искоришћавања, заштите 
и одржавања живог света наше земље; 

3) да својим научним и стручним радом доприноси унапређењу 
екологије и биогеографије и подизању привредних грана које се ослања-
ју на начела и резултате тих наука; 

4) да под условима предвиђеним својим правилима ставља своје 
научне резултате на расположење заинтересованим привредним и дру-
гим организацијама ради практичног коришћења; 

5) да доприноси формирању научног подмлатка у области еколо-
гије и биогеографије. 

III. Институт  управља целокупном имовином којом је до сада уп-
рављао Институт за екологију и биогеографију САН као буџетска устано-
ва. 

Вредност имовине из претходног става утврдиће се завршним ра-
чуном за 1953. годину Института за екологију и биогеографију САН. 
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IV. Институтом управља управни одбор од пет чланова као колек-
тивни орган управљања. 

Два члана управног одбора бира радни колектив Института из сво-
је средине, а остале чланове именује орган надлежан за послове и задатке 
Института. У управни одбор мора да буде заступљено најмање три четвр-
тине научних радника. Као научни радници сматрају се и стручни сарад-
ници и асистенти. 

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

уредбе о установама са самосталним финансирањем и прописима овог ре-
шења. 

VII. Извршно веће НРС надлежно је за послове и задатке Института. 
VIII. Ово решење објавити у "Службеном гласнику Народне Репу-

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

 
ИВ бр. 93 
У Београду, 27 марта 1954 год. 
 

Претседник Извршног већа 
Јован Веселинов, с.р. 

 
 

[Службени гласник НР Србије, 10(1954), 12, стр. 104-105] 
 
 




