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[Решење о проглашењу Института за научна истраживања у шу-
марству за установу са самосталним финансирањем, од 27. мар-
та 1954. године] 

 
На основу чл. 1. 2. и 10. основне уредбе о установама са самостал-

ним финансирањем ("Службени лист ФНРЈ". бр. 51/53 Извршно веће На-
родне Републике Србије доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ПРОГЛАШЕЊУ ИНСТИТУТА ЗА НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА У 
ШУМАРСТВУ ЗА УСТАНОВУ СА САМОСТАЛНИМ  

ФИНАНСИРАЊЕМ 

I. Институт  за научна истраживања у шумарству, основан као 
буџетска установа Уредбом о оснивању и организацији Института за 
научна истраживања у шумарству («Службени гласник НР Србије», бр. 
20/49), проглашава се за установу са самосталним финансирањем. 

II. Задаци Института за научна истраживања у шумарству (у да-
љем тексту: Институт) су: 

1) да врши свестрано истраживање у сврху обнове, одржавања и 
унапређења постојећих шума као и пошумљавање голети и шумских зе-
мљишта; 

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

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

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

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

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

иностранству; 
8) да пружа резултате свог научно-истраживачког рада заинтере-

сованим ради коришћења код планирања, унапређења производње и 
других циљева праксе, а по потреби објављује их у часописима и посеб-
ним публикацијама; 
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9) да служи за специјализацију шумарских стручњака  у поједи-
ним дисциплинама у сврху формирања научног кадра. 

III. Институт  управља целокупном имовином којом је управљао 
Институт за научна истраживања у шумарству као буџетска установа. 

Вредност имовине из претходног става утврдиће се завршним ра-
чуном за 1953. годину. 

Институтом управља управни одбор од пет чланова као колектив-
ни орган управљања. 

        Службеници и радници Института бирају два члана управног 
одбора из своје средине, а остале чланове именује орган надлежан за пос-
лове Института. 

У управни одбор мора да буде заступљено најмање три четвртине 
научних радника.  

V. Институт има следеће фондове: 
а) фонд за награђивање радника и службеника; 
б) фонд за замену и допуну основних средстава; 
в) фонд за унапређење научно-истраживачког рада; 
г) резервни фонд. 
VI. Институт ће саобразити своје пословање прописима Основне 

уредбе о установама са самосталним финансирањем и овог решења. 
VII. Савет за просвету и културу НРС надлежан 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. 98 
У Београду, 27 марта 1954 год. 
 

Претседник Извршног већа 
Јован Веселинов, с.р. 

 
 

[Службени гласник НР Србије, 10(1954), 12, стр. 106] 
 




