
 398

[Уредба о оснивању Института за патологију и терапију дома-
ћих  животиња, од 13. маја 1961. године] 

 
На основу члана 13. и 14. Закона о организацији научног рада, Из-

вршно веће Народне скупштине Народне Републике Србије доноси 
 

У Р Е Д Б У  

О ОСНИВАЊУ ИНСТИТУТА ЗА ПАТОЛОГИЈУ И ТЕРАПИЈУ 
ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 

Члан 1. 

Извршно веће Народне скупштине Народне Републике Србије (у 
даљем тексту: Извршно веће), Ветеринарски факултет Универзитета у Бе-
ограду и Пољопривредно-шумарска Комора Народне Републике Србије, 
заједнички оснивају научну установу – Институт за патологију и терапију 
домаћих животиња (у даљем тексту: Институт). 

Седиште Института је у Београду. 
Оснивачи Института уговором утврђују међусобне односе, однос 

према Институту и начин вршења права и обавеза оснивача према њему. 
Као оснивачи Института могу приступити и други органи, устано-

ве и организације, који имају право да оснивају научну установу, под ус-
ловима који се одређују посебним уговором. 

Члан 2. 

Институт је самостална установа организована на начелима друш-
твеног самоуправљања. 

Члан 3. 

Институт има својство правног лица. 

Члан 4. 

Задаци Института јесу: 
1. да научним методама ради на проучавању, истраживању и реша-

вању свих питања у области патологије и терапије домаћих животиња и 
хигијене животних намирница, а нарочито: 
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- да проучава етиологију, дијагностику, терапију и профилаксу 
болести домаћих животиња и дивљачи; 

- да проучава етиологију, дијагностику, терапију и профилаксу 
болести подмлатка домаћих животиња; 

- да проучава хигијену домаћих намирница анималног порекла; 
2. да организује различите облике научног рада и стручног усавр-

шавања и да  помаже у организовању и извођењу наставе трећег ступња. 

Члан 5. 

Институтом управљају савет, управа и директор. 
Органи управљања раде у делокругу и на начин одређен Законом о 

организацији научног рада, другим прописима и правилима Института. 

Члан 6. 

Савет Института сачињавају председник и чланови савета. 
Одређен број чланова савета именују оснивачи. Број ових чланова 

оснивачи утврђују уговором. 
Одређен број чланова бира научно-стручни колектив Института. 
Једног члана савета делегира: Друштво ветеринара и ветеринар-

ских техничара Народне Републике Србије. 
Укупан број чланова савета и број и  начин избора чланова савета 

које бира научно-стручни колектив, одређује се правилима Института. 
Директор Института је члан савета по свом положају. 

Члан 7. 

Директора Института бира савет Института, а поставља га Изврш-
но веће. 

Директор Института бира се на основу конкурса. 

Члан 8. 

Институт се финансира по прописима о финансирању научних ус-
танова. 

Правилима Института одређује се да ли ће се Институт финанси-
рати по прописима који важе за привредне организације, или по прописи-
ма који важе за самосталне установе. 
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До доношења правила Институт се финансира по прописима који 
важе за привредне организације. 

Члан 9. 

Институт не може без сагласности оснивача отуђити или оптерети-
ти основна средства која му дају оснивачи. Ову сагласност даје Извршно 
веће на предлог оснивача који је  Институту дао средства која се отуђују 
или оптерећују. 

У случају престанка рада Института сва средства Института враћа-
ју се оснивачима сразмерно њиховим уделима. 

Члан 10. 

Дан почетка рада Института одредиће Савет за научни рад Народ-
не Републике Србије. 

Даном почетка рада Институт ће преузети научно и стручно особ-
ље и  средства, укинутог Ветеринарског института, потребна за извршење 
научно-истраживачких задатака из члана 4. ове уредбе, као и права и оба-
везе укинутог Института, проистекле у вези са радом тога Института на 
задацима које преузима новоосновани Институт. 

Које ће особље, средства, права и обавезе и средства укинутог Ин-
ститута преузети новоосновани Институт, одредиће Комисија која се обра-
зује по прописима о укидању Ветеринарског института. 

Члан 11. 

Избор чланова савета од стране научно-стручног колектива (члан 
6. став 3.) извршиће се у року од три месеца по доношењу правила Инсти-
тута. 

До образовања савета у смислу члана 6. ове уредбе, савет ће сачи-
њавати именовани и делегирани чланови и директор Института. 

Члан 12. 

До избора директора, који ће се извршити по образовању савета у 
смислу члана 6. ове уредбе, дужност директора вршиће лице које одреди 
Извршно веће. 

Члан 13. 

О спровођењу ове уредбе стараће се Савет за научни рад Народне 
Републике Србије. 
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Члан 14. 

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у "Службеном глас-
нику Народне Републике Србије". 

 
 

ИВ бр. 308 
У Београду, 13. маја 1961. године. 
 
 

Секретар Потпредседник 
Извршног већа, Извршног већа 

Радован Грковић, с.р. Михаило Швабић, с.р. 
 
 

[Службени гласник НР Србије, 17(1961), 23, стр. 370-371] 
 
 




