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[Решење о Институту за испитивање материјала као установи са 
самосталним финансирањем, од 28. септембра 1956. године] 

 
На основу члана 1, 2, 22 и 54 Основне уредбе о установама са са-

мосталним финансирањем ("Службени лист ФНРЈ" бр. 51/53) и члана 2, 5, 
става 1, 6, 7 и 23 става 1 Закона о управљању културно-просветним, умет-
ничким и научним установама ("Службени гласник НРС" бр. 57/55) Извр-
шно веће Народне Републике Србије доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИНСТИТУТУ ЗА ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА КАО УСТАНО-
ВИ СА САМОСТАЛНИМ ФИНАНСИРАЊЕМ 

I – Институт за испитивање материјала Народне Републике Србије 
у Београду који је проглашен Решењем Владе Народне Републике Србије 
ВС бр. 1 од 19.јануара 1953 године за привредну установу са самосталним 
финансирањем, наставља пословање као установа са самосталним финан-
сирањем под именом: Институт за испитивање материјала (у даљем тек-
сту: Институт). 

Седиште Института је у Београду. 
II – Задаци и делокруг рада Института су следећи: 
1) испитивање физичких, хемиских, механичких и технолошких 

особина материјала и производа примљених у индустрији, грађевинар-
ству и занатству; 

2) изналажењем поступка за добијање нових материјала из дома-
ћих сировина, нарочито у циљу замене критичних и увозних сировина и 
материјала; 

3) помоћ предузећима и установама у проучавању, решавању и 
унапређењу проблема из њихове производње; 

4) научно-истраживачки рад из области наведених у претходне 
три тачке; 

5) помоћ предузећима и установама у организовању њихових ла-
бораторија за испитивање материјала и производа, и сарадња са истима; 

6) помоћ предузећима и установама на уздизању кадрова из обла-
сти рада Института; 

7) објављивање и ширење постигнутих резултата и искуства из 
реда Института, путем предавања и публикација; 
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8) припремање техничке документације из области Института за 
израду прописа; 

9) сарадња са сличним институтима, установама и организација-
ма из земље и иностранства. 

III – Институт управља целокупном имовином којом је и досад уп-
рављао. 

IV – Органи управљања Института су Савет и управник Института. 
До доношења статута Савет Института састојаће се од 15 чланова 

рачунајући у тај број и управника Института. 
V – Институт има следеће фондове: 
а) фонд за замену и допуну основних средстава и веће оправке; 
б) фонд за изградњу опитних зграда; 
в) фонд за награђивање радника и службеника и 
г) фонд за научни рад Института. 
VI – За послове и задатке Института надлежан је Савет за културу. 
VII – Ово решење објавити у "Службеном гласнику Народне Репу-

блике Србије". 
 
 

ИВ Бр. 664. 
У Београду 28 септембра 1956 године  

 
Потпретседник  
Извршног већа 

Воја Лековић, с.р. 
 
 

[Службени гласник НР Србије, 12(1956), 47, стр. 650] 
 
 
 




