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[Решење о оснивању Института за архитектуру и урбанизам при 
Архитектонском Факултету у Београду, као установе са само-
сталним финансирањем, од 7. децембра 1954. године] 

 
На основу чл. 3 Основне уредбе о установама са самосталним фи-

нансирањем ("Службени лист ФНРЈ" бр. 51/53), Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду, као самоуправна установа, а према одобрењу 
Народног одбора града Београда бр. 14273/54, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ОСНИВАЊУ ИНСТИТУТА ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ 
ПРИ АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ, КАО УС-

ТАНОВЕ СА САМОСТАЛНИМ ФИНАНСИРАЊЕМ 

I. Оснива се установа са самосталним финансирањем под именом: 
Институт за архитектуру и урбанизам при Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду (у даљем тексту: Институт). 

II. Институт има следеће задатке: 
а) да изучава и обрађује поједине проблеме из области архитектуре 

и урбанизма као што су: структура савремених архитектонских објеката и 
урбанистичких агломерација; архитектонско обликовање и урбанистичке 
композиције; проучавање новијег архитектонског наслеђа уколико стоји у 
вези са савременом архитектуром; новије конструкције и њихова примена, 
методе извођења архитектонских објеката и остварења урбанистичких 
композиција; материјали и њихова примена у грађењу и уређењу свих врс-
та насеља и слично; 

б) да даје научна и стручна мишљења из области планирања, про-
јектовања и извођења архитектонских објеката и урбанистичких решења; 

в) да даје студиске припремне елаборате за пројектовање као што 
су: специфични грађевински програми, идејне архитектонске и урбанис-
тичке диспозиције, програмске скице и слично; 

г) да изучава и обрађује стандардне елементе, економске нормати-
ве и типске елаборате; 

д) да организује курсеве за специјализацију и усавршавање младих 
кадрова у сагласности са наставним планом и програмима основне наставе 
факултета; 

ђ) да организује документарни архив материјала из области архи-
тектуре и урбанизма из земље и иностранства који ће служити решавању 
унапред постављених задатака; 
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е) да објављује периодичне публикације радова чланова и сарадни-
ка Института и других стручњака уколико улазе у оквир задатака Инсти-
тута; 

ж) да одржава унутрашње радне састанке чланова и сарадника, 
приређује јавна предавања у циљу научног реферисања и дискусије, да 
организује шире састанке, саветовања и конгресе по питањима архитекту-
ре и урбанизма; да одржава везе са сличним установама у земљи и у инос-
транству; 

з) да сарађују у решавању свих проблема архитектуре и урбанизма 
изван оквира рада у Институту и да интервенише по свим питањима важ-
ним за развој наше савремене архитектуре. 

III. Имовина која се даје Институту на управљање сачињава: 
канцелариски материјал и инвентар; 
библиотека. 
Вредност имовине из претходног става утврдиће орган надлежан 

за послове и задатке Института. 
IV. Институтом управља управни одбор од 3-5 чланова као колек-

тивни орган управљања, кога бирају сви чланови радног колектива. У уп-
равном одбору мора бити заступљено најмање 2-3 научна радника. 

V. Институт може формирати и научни савет као саветодавни ор-
ган. Задаци и начин формирања научног савета утврдиће се правилима 
Института. 

1. Фонд за награђивање радника и службеника; 
2. Фонд за замену и допуну основних средстава; 
3. Фонд за научно-истраживачки рад; 
4. Резервни фонд. 
VII.Управа Архитектонског факултета надлежна је за послове и 

задатке Института. 
VIII. Ово решење објавити у "Службеном гласнику Народне Репу-

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

Број 3969 
У Београду, 7 децембра 1954 
 

Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
  

Декан 
Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду 

Арх. Димитрије Леко, с. р. 

[Службени гласник Србије, 10(1954), 64, стр. 457] 




