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[Уредба о оснивању Завода за геолошка и геофизичка истражи-
вања "Јован Жујовић", од 18. априла 1959. године] 

 
На основу члана 13 Закона о организацији научног рада Извршно 

веће Народне скупштине Народне Републике Србије доноси 
 

У Р Е Д Б У  
О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА И ГЕОФИЗИЧКА ИС-

ТРАЖИВАЊА "ЈОВАН ЖУЈОВИЋ" 

Члан 1 

Спајају се у једну научну установу под именом Завод за геолошка 
и геофизичка истраживања "Јован Жујовић" (у даљем тексту: Завод) сле-
деће установе: Завод за геолошка, геофизичка и рударска истраживања, 
проглашен Решењем Извршног већа Народне скупштине Народне Репуб-
лике Србије ИВ бр. 223 од 11 маја 1957 године за установу са самосталним 
финансирањем и Геолошки институт "Јован Жујовић", проглашени Реше-
њем Извршног већа Народне Републике Србије ИВ бр. 87 од 27 марта 1954 
године за установу са самосталним финансирањем. 

Седиште Завода је у Београду. 

Члан 2 

Основни задатак Завода јесте да путем научних метода и поступа-
ка врши свестрана геолошка и геофизичка испитивања грађе наше земље и 
утврђује резерве природно важних сировина, као и да проналази могућно-
сти и облике примене научних резултата и открића у пракси. 

Члан 3 

Завод се организује и ради по одредбама Закона о организацији на-
учног рада, ове уредбе и својих правила. 

Члан 4 

Заводом управља савет, управа и директор. 
У савет Завода одређују своје претставнике: Природно-

математички факултет Универзитета у Београду, Рударско-геолошки фа-
култет Универзитета у Београду и Друштво инжињера и техничара рудар-
ско-металургиске струке Народне Републике Србије. 
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Члан 5 

Завод има свој предрачун који је прилог републичког буџета. 
Наредбодавац за извршење предрачуна је директор Завода. 

Члан 6 

Завод може образовати следеће фондове: 
1) фонд за замену и допуну, 
2) фонд за научно-истраживачки рад, 
3) резервни фонд, 
4) фонд за стручно уздизање кадрова, 
5) фонд обртних средстава, 
6) фонд за награђивање, 
7) фон за станбену изградњу. 
Ови фондови формирају се из оствареног вишка прихода над рас-

ходима или из наменских дотација према одредбама прописа и правила. 
Средства фондова могу се користити само према њиховој намени. 

Члан 7 

Извршно веће Народне скупштине Народне Републике Србије вр-
ши према Заводу права и обавезе које су одредбама Закона о организацији 
научног рада предвиђене за оснивача научне установе. 

Члан 8 

До избора савета Завода према одредбама правила у Заводу се об-
разује савет од 21 члана. Осам чланова савета бира из своје средине на-
учно-стручни колектив Завода; девет чланова именује Извршно веће На-
родне скупштине Народне Републике Србије; по једног члана бирају из 
реда својих чланова савети Природно-математичког факултета и Рудар-
ско-геолошког факултета Универзитета у Београду и Друштво инжењера и 
техничара рударско-металургиске струке Народне Републике Србије. 

Директор Завода је члан савета по положају. 

Члан 9 

Имовином спојених установа управља Завод. 
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Члан 10 

До избора управе Завода према одредбама правила послове управе 
вршиће савет и директор Завода у делокругу одређеном у члану 33 став 2 
Закона о организацији научног рада. 

Члан 11 

Дан почетка рада Завода одредиће републички Савет за научни 
рад. 

Даном почетка рада Завод преузима права и обавезе и све службе-
нике и раднике спојених установа. 

Даном почетка рада Завода престаје рад спојених установа. 

Члан 12 

О спровођењу ове уредбе стараће се републички Савет за научни 
рад. 

Члан 13 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објављивању у "Службе-
ном гласнику Народне Републике Србије". 

 
 

ИВ бр. 235 
У Београду, 18 априла 1959 године 
 
 

Секретар Претседник 
Извршног већа, Извршног већа, 

Радован Грковић, с. р. Милош Минић, с. р. 
 
 
            [Службени гласник НР Србије, 15(1959), 22, стр. 297-298] 

 
 




