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[Решење о спајању Института за екологију и биогеографију и 
Института за физиологију, развиће, генетику и селекцију, од 9. 
маја 1956. године] 

 
На основу чл. 2 у вези са чл. 48 и 49 Основне уредбе о установама 

са самосталним финансирањем ("Службени лист ФНРЈ" бр. 51/53)  чл. 6 и 
7 Закона о управљању културно-просветним, уметничким и научним уста-
новама ("Службени гласник НРС" бр. 57/55), Извршно веће Народне Репу-
блике Србије доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О СПАЈАЊУ ИНСТИТУТА ЗА ЕКОЛОГИЈУ И БИОГЕОГРАФИЈУ 
И ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИОЛОГИЈЕ, РАЗВИЋЕ, ГЕНЕТИКУ И СЕ-

ЛЕКЦИЈУ 

I 

Институт за екологију и биогеографију у Београду, проглашен Ре-
шењем Извршног већа НРС ИВ бр. 91 од 27 марта 1954 године за установу 
са самосталним финансирањем ("Службени гласник НРС", бр. 12/54) и 
Институт за физиологију, развиће, генетику и селекцију у Београду про-
глашен Решењем Извршног већа НРС ИВ бр. 93 од 27 марта 1954 године 
за установу са самосталним финансирањем ("Службени гласник НРС" бр. 
12/54), спајају се у једну установу под именом Биолошки институт (у да-
љем тексту: Институт). 

Седиште Института је у Београду. 

II 

Институт има следеће задатке: 
1 – да научним истраживањима обрађује проблеме везане за састав 

и услове одржавања, распрострањења и развитка живог света наше земље, 
његових природних и културних заједница, у првом реду шумских и по-
љопривредних, као и појединих биљних и животињских врста корисних и 
штетних; да обрађује проблеме који се односе на факторе од којих зависи 
развиће и функције живих бића;  да испитује наслеђивање особина живих 
бића; да испитује могућност оплемењивања и селекције живих бића важ-
них за привреду и људску исхрану; 

2 – да испитује и истражује начине рационалног коришћења опле-
мењених живих бића, њихову заштиту и одржавање; 
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3 – да својим научним и стручним радом помаже подизању и унап-
ређењу привредних грана које се ослањају на начела и резултате биологи-
је; да под условима предвиђеним правилима Института ставља своје на-
учне резултате на расположење заинтересованим привредним и другим 
организацијама ради коришћења; 

4 – да доприноси подизању и усавршавању научног подмлатка у 
области биологије. 

III 

Институту се уступа на управљање сва имовина којом су управља-
ли Институт за физиологију, развиће, генетику и селекцију у Београду и 
Институт за екологију и биогеографију у Београду. 

IV 

Институтом управља савет од седам чланова од којих два члана 
бира особље Института из своје средине, а остале чланове именује Изврш-
но веће НРС. 

Управник Института је члан савета по свом положају. 

V 

Институт има следеће фондове: 
а) фонд за научно-истраживачки рад 
б) фонд за замену и допуну и велике оправке 
в) фонд за награђивање радника и службеника 

VI 

Државни секретар за послове опште управе и буџет НРС одредиће 
посебну комисију која ће према стању на дан 31. маја 1956. године зак-
ључити књиге по предрачуну прихода и расхода и књиге инвентара инсти-
тута који се овим решењем спајају. 

VII 

Права и обавезе спојених института као и њихове кадрове преузеће 
Биолошки институт. 

VIII 

Савет за просвету и културу НРС надлежан је за послове и задатке 
Института. 
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IX 

О извршењу овог решења стараће се Државни секретаријат за пос-
лове опште управе и буџет НРС и Савет за просвету и културу НРС, свако 
у кругу своје надлежности. 

X 

Ово решење објавити у "Службеном гласнику Народне Републике 
Србије". 

 
 

ИВ Бр. 264. 
У Београду 9 маја 1956 године  

 
 Претседник Извршног већа 

Јован Веселинов, с.р. 
 
 

[Службени гласник НР Србије, 12(1956), 25, стр. 397-398] 
 
 




