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[Уредба о оснивању Института за електронику и телекомуника-
ције "Михаило Пупин", од 29. јануара 1959. године] 

 
На основу члана 13 Закона о организацији научног рада Извршно 

веће Народне скупштине Народне Републике Србије доноси 
 

У Р Е Д Б У  

О ОСНИВАЊУ ИНСТИТУТА ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ И  
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "МИХАИЛО ПУПИН" 

Члан 1 

Оснива се научна установа под именом Институт за електронику и 
телекомуникације "Михаило Пупин" (у даљем тексту: Институт). 

Седиште Института је у Београду. 

Члан 2 

Основни задатак Института јесте да путем научних метода и пос-
тупака ради на проучавању, истраживању и решавању проблема у области 
електронике и телекомуникација и да проналази могућности и облике 
примене научних резултата и открића у пракси. 

Члан 3 

Институтом управља савет и директор. 
Савет и директор раде у делокругу и на начин одређен Законом о 

организацији научног рада. 

Члан 4 

У савет Института одређују своје претставнике следеће установе и 
организације: 

- Електротехнички факултет Универзитета у Београду; 
- Заводи "РР" у Нишу и 
- Предузеће за радиоиндустрију "Никола Тесла" у Београду. 
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Члан 5 

Институт има свој предрачун који је прилог буџета Народне Репу-
блике Србије. 

Члан 6 

Из средстава која се Институту обезбеђују републичким буџетом, 
Институт може образовати следеће фондове: 

1) фонд за замену и допуну и велике оправке, 
2) резервни фонд, 
3) фонд за научно-истраживачки рад, 
4) фонд за публикације, 
5) фонд за стручно уздизање кадрова. 
Из средстава која оствари научним или стручним радом, као и из 

других средстава која добије за научне сврхе, Институт може образовати 
следеће фондове: 

1) фонд основних средстава, 
2) фонд обртних средстава, 
3) фонд за награђивање и 
4) фонд за станбену изградњу. 
Средства фондова могу се користити само према њиховој намени. 

Члан 7 

Извршно веће Народне скупштине Народне Републике Србије вр-
ши према Институту права и обавезе које су одредбама Закона о организа-
цији научног рада предвиђене за оснивача научне установе. 

Члан 8 

Институту се предају на управљање апарати, библиотека, инвентар 
и друга имовина Института за испитивање електричних појава "Никола 
Тесла", а која имовина је овом Институту служила за рад у области елек-
тронике и телекомуникација. 

Члан 9 

До избора савета Института према одредбама правила (члан 26. 
Закона о организацији научног рада), у Институту се образује савет од 11 
чланова. 
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Четири члана овог савета бира из своје средине научно-стручни 
колектив Института; три члана именује Извршно веће Народне скупштине 
Народне Републике Србије, а по једног члана бирају из реда својих члано-
ва савет Електротехничког факултета Универзитета у Београду, раднички 
савет Предузећа за радиоиндустрију "Никола Тесла" у Београду. Директор 
Института је члан савета по положају. 

Члан 10 

Дан почетка рада Института одредиће републички Савет за научни 
рад. 

Даном почетка рада Институт ће преузети права и обавезе Инсти-
тута за испитивање електричних појава "Никола Тесла" која се односе на 
рад овог Института у области електронике и телекомуникација, као и слу-
жбенике и раднике овог Института који су радили на пословима из наве-
дених области. 

Члан 11 

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

Члан 12 

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

 
 

ИВ бр. 35 
У Београду, 29 јануара 1959 године 
 
 

Секретар Претседник 
Извршног већа, Извршног већа, 

Радован Грковић, с. р. Милош Минић, с. р. 
 
 

[Службени гласник НР Србије, 15(1959), 7, стр. 125] 
 
 




