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[Уредба о оснивању Машинског института "Владимир Фарма-
ковски" од 9. маја 1963. године] 

 
На основу члана 13. и 14. Закона о организацији научног рада, а у 

вези СА ЧЛАНОМ 34. СТАВ 2. Закона о Српској академији наука и умет-
ности и члана 6. Уставног закона о спровођењу Устава Социјалистичке 
Републике Србије, Извршно веће Народне скупштине Социјалистичке Ре-
публике Србије доноси 

 
У Р Е Д Б У  

О ОСНИВАЊУ МАШИНСКОГ ИНСТИТУТА "ВЛАДИМИР ФАР-
МАКОВСКИ" 

Члан 1. 

Извршно веће Народне скупштине Социјалистичке Републике Ср-
бије (у даљем тексту: Извршно веће), Српска академија наука и уметности 
(у даљем тексту: Академија) и машински факултет Универзитета у Бео-
граду (у даљем тексту: Факултет) заједнички оснивају радно организацију 
– Машински институт "Владимир Фармаковски2 (у даљем тексту: Инсти-
тут), као научну установу. 

Седиште Института је у Београду. 

Члан 2. 

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

вању свих питања из области машинства, изузев питања из специфичне 
проблематике која се третира у специјализованим научним установама у 
овој области; 

2. да проналази могућности и облике примене научних и стручних 
резултата у пракси и да врши специјална пројектовања у области машинс-
тва; 

3. да организује различите облике научног и стручног усавршавања 
и да помаже у организовању и извођењу наставе трећег ступња. 

Члан 3. 

Институт има својство правног лица. 
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Члан 4. 

Институтом управљају: савет, управа и директор. 
Савет Института утврђује статут и друга општа акта, утврђује пла-

нове и програме рада и развоја Института и одлучује о другим општим 
питањима. 

Управа одлучује о пословању Института. 
Директор руководи пословима Института, извршава одлуке савета 

и управе Института и заступа Институт. Директор је самосталан у раду и 
лично је одговоран Институту и његовим органима управљања, а за зако-
нитост рада Института и испуњавање законом одређених обавеза одгово-
ран је и друштвеној заједници. 

Члан 5. 

Чланови савета Института бирају се на две године а чланови упра-
ве на годину дана. 

Сваке године бира се половина чланова савета Института. 

Члан 6. 

Савет Института сачињавају председник и чланови савета. 
Одређен број чланова савета именују оснивачи. 
Одређен број чланова савета бира радни колектив Института. 
Укупан број чланова савета Института и број и начин избора чла-

нова од стране радног колектива одређује се статутом Института. 
Директор Института је члан савета по положају 

Члан 7. 

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

Директор Института бира се на основу конкурса. 

Члан 8. 

Ближе одредбе о организацији и раду Института утврђује се статутом. 

Члан 9. 

Дан почетка рада Института одредиће републички Савет за научни 
рад. 
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Даном почетка рада Института престаје са радом Машински ин-
ститут Српске академије наука и уметности "Владимир Фармаковски", 
проглашен за научну установу Решењем Српске академије наука бр. 967 
од 10. марта 1958. године, и све особље, средства као и права и обавезе 
тога Института преузима новоосновани Институт. 

Члан 10. 

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

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

Члан 11. 

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 12. 

О спровођењу ове уредбе стараће се републички Савет за научни 
рад. 

Члан 13. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објављивању у "Службе-
ном гласнику Социјалистичке Републике Србије". 

 
 

ИВ бр. 315 
У Београду, 9. маја 1963. године. 
 
 

Секретар Председник 
Извршног већа, Извршног већа 

Слободан Урошевић, с.р. Слободан Пенезић, с.р. 
 
 

[Службени гласник СР Србије, 19(1963), 21, стр. 485] 
 




