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[Уредба о оснивању и делокругу рада Института друштвених на-
ука, од 4. новембра 1948. године] 

 
На основу чл. 80 ст. 2 Устава ФНРЈ, Владе ФНРЈ, на предлог Ми-

нистра Владе ФНРЈ за питања науке и културе, доносим 
 

У Р Е Д Б У  

О ОСНИВАЊУ И ДЕЛОКРУГУ РАДА ИНСТИТУТА  
ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

Члан 1 

При Комитету за школе и науку Владе ФНРЈ оснива се Институт 
друштвених наука са седиштем у Београду. 

Задатак је Института да оспособљава висококвалификоване кадро-
ве за рад из области друштвених наука, а нарочито марксизма-лењинизма, 
на научним и просветним установама. 

За извршење ових задатака Институт има потребан број катедри. 

Члан 2 

У Институт примају се лица која су завршила факултет или њему 
равну високу школу. 

Изузетно, а по одобрењу Комитета за школе и науку Владе ФНРЈ, 
могу се на рад у Институт примити и лица која немају факултетску или 
њој равну школску спрему, уколико иначе имају услове за рад у Институту. 

Лица примљена на рад у Институт су државни стипендисти. 

Члан 3 

Лица са факултетском или њој равном школском спремом која су 
на раду у Институту провела две године испуњавају услове за подношење 
пријаве за полагање доктората из чл. 5. Закона о стицању научног степена 
доктора наука. 

Члан 4 

Радом Института руководи директор кога поставља Претседник 
Комитета за школе и науку Владе ФНРЈ у сагласности са Претседником 
Владе ФНРЈ. 
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Члан 5 

Институт има посебан предрачун прихода и расхода који улази у 
састав предрачуна прихода и расхода Комитета за школе и науку Владе 
ФНРЈ. 

Директор Института је наредбодавац за извршење предрачуна. 

Члан 6 

Овлашћује се Комитет за школе и науку Владе ФНРЈ да пропише 
ближе одредбе о плану и програму рада Института. 

Ближе одредбе о организацији Института донеће Комитет за школе 
и науку Владе ФНРЈ у сагласности са Комитетом за законодавство и из-
градњу народне власти Владе ФНРЈ. 

Члан 7 

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу 
Федеративне Народне Републике Југославије". 

 
 

4 новембра 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар Владе ФНРЈ 
за питања науке и културе, 
Родољуб Чолаковић, с. р. 

 
 

[Службени лист ФНРЈ, 4(1948), 98, стр. 1609]. 
 
 




