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[Решење о проглашењу Института за испитивање електричних 
појава "Никола Тесла" Српске академије наука за установу са 
самосталним финансирањем, од 27. марта 1954. године] 

 
На основу чл. 1, 2 и 10 Основне уредбе о установама самосталним 

финансирањем ("Службени лист ФНРЈ" бр. 51, Извршно веће Народне Ре-
публике Србије доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ПРОГЛАШЕЊУ ИНСТИТУТА ЗА ИСПИТИВАЊЕ  
ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОЈАВА "НИКОЛА ТЕСЛА" СРПСКЕ  
АКАДЕМИЈЕ НАУКА У БЕОГРАДУ ЗА УСТАНОВУ СА  

САМОСТАЛНИМ ФИНАНСИРАЊЕМ 

I. Институт за испитивање електричних појава "Никола Тесла" 
САН, основан решењем Министарства за науку и културу НРС бр. 6446 од 
7. децембра 1950. године, проглашава за установу са самосталним финан-
сирањем под именом: Институт за испитивање електричних појава "Нико-
ла Тесла" у даљем тексту: Институт). 

Седиште Института је у Београду. 
II. У делокруг Института спада: 
1) унапређење развоја електропривреде, електроиндустрије и ра-

диоиндустрије; 
2) научно-истраживачки рад у области електротехничке и радио-

технике; 
3) развој појединачних специјалних апаратура за научноистражи-

вачки рад у области техничких, медицинских и природних наука. 
III. Институт управља целокупном имовином којом је управљао 

Институт за испитивање електричних појава "Никола Тесла" САН као бу-
џетска установа. 

Вредност имовине из претходног става утврдиће се завршним ра-
чуном за 1953. годину Института за испитивање електричних појава "Ни-
кола Тесла" САН. 

IV. Институтом управља управни одбор од осам чланова као коле-
ктивни орган управљања. 

Службеници и радници Института бирају из своје средине три 
члана управног одбора, а остале чланове именује орган надлежан за пос-
лове и задатке Института. У управни одбор мора да буде заступљено нај-
мање три четвртине научних радника. Као научни радници сматрају се и 
стручни сарадници, асистенти и инжењери. 
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V. Институт има следеће фондове: 
а) фонд за научно-истраживачки рад; 
б) фонд за замену и допуну основних средстава; 
фонд за инвестиције и оправке; и 
г)фонд за награђивање радника и службеника. 
VI. Институт ће саобразити своје пословање прописима Основне 

уредбе о установама са самосталним финансирањем овог решења. 
VII. Извршно веће НРС надлежно је за послове и задатке Института. 
VIII. Ово решење објавити у "Службеном гласнику Народне Репу-

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

ИВ бр. 92 
У Београду, 27 марта 1954 године 
 
 

Претседник Извршног већа 
Јован Веселинов, с.р. 

 
 

[Службени гласник НР Србије, 10(1954), 12, стр. 103] 
 
 




