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[Уредба о Институту друштвених наука, од 10. јула 1957. године] 
 
На основу члана 13 Закона о организацији научног рада ("Службе-

ни лист ФНРЈ", бр. 34/57), Савезно извршно веће доноси 
 

У Р Е Д Б У  

О ИНСТИТУТУ ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

1.Задаци 

Члан 1 

Оснива се Институт друштвених наука као самостална научна ус-
танова (у даљем тексту: Институт) 

Седиште Института је у Београду. 

Члан 2 

Институт друштвених наука: 
1) научно проучава друштвене појаве у Југославији и савременом 

друштву, потстиче и организује проучавање питања друштвених наука и 
развитка друштва, разрађује и усавршава истраживачке методе у друш-
твеним наукама; 

2) ради на усавршавању научних кадрова и припремању научног 
подмлатка у области друштвених наука; 

3) објављује и непосредно саопштава резултате свог научнои-
страживачког рада, као и општа достигнућа у области друштвених нау-
ка; 

4) развија свестрану научну сарадњу са одговарајућим установа-
ма, организацијама и појединцима који се баве проучавањем друштва и 
друштвеним наукама у Југославији и иностранству. 

Члан 3 

Ради остваривања својих задатака Институт: 
1) обезбеђује материјалне и друге услове за студиски и истражи-

вачки рад; 
2) организује претресања проблема друштвених наука путем са-

ветовања, дискусија и других погодних облика; 
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3) организује разне облике рада са стручним кадровима ради њи-
ховог оспособљавања за самостални рад; 

4) издаје публикације. 
Институт може организовати посебна предавања, курсеве, семина-

ре и сл. за друштвене раднике заинтересованих организација и установа, 
као и за остале јавне раднике. 

2. Организација 

Члан 4 

Институт се дели на одељења у којима се организује научноистра-
живачки рад и остварују други задаци Института. Одељења су самосталне 
организационе јединице. 

Одељења Института су: 
1) одељење за политичке и правне науке; 
2) одељење за социологију; 
3) одељење за економске науке; 
4) одељење за историјске науке. 
Институт може својим правилима оснивати и друга одељења за на-

учни рад, као и друге организоване јединице. 

Члан 5 

Институт има потребан број научних и стручних радника. 

Члан 6 

Институт има редовне и дописне чланове.  
Редовни чланови могу бити научни и јавни радници чији објавље-

ни научни радови или делатност уживају опште признање и имају на-
рочити значај за друштвене науке. 

Дописни чланови могу бити научни, стручни и други јавни радни-
ци чији објављени научни и стручни радови или делатност претстављају 
допринос друштвеним наукама. 

Члан 7 

Редовни и дописни чланови учествују у раду Института у складу 
са његовим задацима и планом рада. 
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Ближе одредбе о правима и дужностима ових чланова садрже пра-
вила Института. 

Члан 8 

Чланове Института бирају редовни и дописни чланови Института. 
Избор чланова Института потврђује савет Института. 

Савет Института именује првих пет чланова Института. 

Члан 9 

Институтом управљају савет и директор. 

Члан 10 

Савет може имати од 9 до 15 чланова. 
Половину чланова савета именује Савезно извршно веће, а другу 

половину бира научно-стручни колектив Института из своје средине, ук-
ључујући у овај колектив и редовне и дописне чланове Института. 

Директор је по свом положају члан савета. 
Број чланова савета одређује се правилима Института. 

Члан 11. 

Директора поставља из реда редовних чланова Института Савезно 
извршно веће на предлог савета Института. 

Директор може имати и помоћника. 

Члан 12 

Одељењима  управљају научни савет и управник одељења. 

Члан 13 

Чланове научног савета именује савет Института из реда чланова 
Института и других научних радника Института. 

Научни савет има 5 до 11 чланова. 
Број чланова научног савета и његов делокруг одређује се прави-

лима Института. 
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Члан 14 

Управника одељења поставља савет Института. 
Управник одељења је по свом положају члан научног савета оде-

љења и претседава му. 
Управник одељења има право да учествује у раду савета Института 

кад су на дневном реду седнице питања из односног одељења, али не гласа 
ако до гласања дође. 

3. Финансирање 

Члан 15 

Институт има свој предрачун, који доноси савет Института. 
Наредбодавац за извршење предрачуна је директор Института. 

Члан 16 

Средства за извршење основних задатака Института обезбеђује 
Савезно извршно веће. 

Институт може имати и приходе од свог научног рада (публикаци-
је и др.). 

Члан 17 

О извршењу предрачуна доставља се завршни рачун. 
Завршни рачун доноси савет Института. 

Члан 18 

Институт има Фонд за унапређење научног рада и фонд за на-
грађивање. 

Фонд за унапређење научног рада образује се из дела средстава 
намењених за извршење основних задатака Института, а Фонд за на-
грађивање образује се од дела прихода од научног рада. 

Део средстава из претходног става утврђује се предрачуном Ин-
ститута. 
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4. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 19 

Ближе одредбе о организацији и раду Института садрже правила 
Института која се доносе у складу са Законом о организацији научног рада 
и овом уредбом. 

Чланове првог савета Института именује Савезно извршно веће. 

Члан 20 

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу 
ФНРЈ". 

 
Савезно извршно веће 

 
Р. п. бр. 274 
10 јула 1957 године 
Београд 
  

Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

 
 

[Службени гласник НР Србије, 13(1957), 39, стр. 705-706] 
 
 




