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[Уредба о оснивању Института за педагошка истраживања, од 6. 
новембра 1959. године] 

 
На основу члана 13 Закона о организацији научног рада ("Службе-

ни лист ФНРЈ" бр. 34/57) Извршно веће Народне скупштине Народне Ре-
публике Србије доноси 

 
У Р Е Д Б У  

О ОСНИВАЊУ ИНСТИТУТА ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА 

Члан 1 

Оснива се Институт за педагошка истраживања као научна устано-
ва (у даљем тексту: Институт). 

Члан 2 

Задатак Института је да ради на унапређивању педагошке праксе у 
школама и другим установама за образовање и васпитање, да у том смислу 
врши одговарајуће огледе, да скупља, проучава и уопштава педагошки 
највреднија искуства и резултате и на тај начин доприноси унапређивању 
и развијању педагошке теорије и праксе и њиховој примени у раду школа 
и васпитних установа и да изналази одговарајуће облике и могућности об-
разовања и васпитања полазећи од промена и захтева нашег савременог 
друштвеног, привредног и културног развитка. Посебно Институт испиту-
је и оцењује вредност и ефикасност појединих мера, поступака и метода 
који се примењују у процесу образовања и васпитања и ради на истражи-
вању нових. У оквиру овога Институт организује и истраживачки рад у 
области школске психологије. 

Члан 3 

Институт се организује и ради по одредбама Закона о организацији 
научног рада, ове уредбе и својих правила. 

Члан 4 

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

организацији научног рада. 
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Члан 5 

У савет Института одређују своје претставнике: 
1) Филозофски факултет Универзитета у Београду, 
2) Педагошко друштво Народне Републике Србије, 
3) Удружење психолога ФНРЈ – Секција за Народну Републику 

Србији, 
4) Српско социолошко друштво, 
5) Српско филозофско друштво и 
6) Завод за унапређење школства Народне Републике Србије. 
Директор Института члан је савета по свом положају. 

Члан 6 

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

Члан 7 

Институт може образовати следеће фондове: 
1) Фонд за научни истраживачки рад, 
2) Резервни фонд, 
3) Фонд за стручно уздизање кадрова и 
4) Фонд за награђивање. 
Фондови из претходног става образују се из оствареног вишка 

прихода над расходима или из наменских дотација према одредбама про-
писа и правила. 

Средства фондова могу се користити само према њиховој намени. 

Члан 8 

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 9 

До избора савета Института према одредбама правила у Институту 
се образује савет од седам чланова. Три члана именује Извршно веће На-
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родне скупштине Народне Републике Србије, а три члана бира из своје 
средине научно-стручни колектив Института. Директор Института члан је 
савета по положају. 

Члан 10 

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

Члан 11 

Институт почиње са радом 1 јануара 1960 године. 

Члан 12 

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

 
 

ИВ бр. 391 
У Београду, 26 јуна 1959 године. 
 
 

Замењује Секретара Потпретседник 
члан Извршног већа, Извршног већа 

Живан Васиљевић, с.р. Милош Минић, с.р. 
 
 

[Службени гласник НР Србије, 15(1959), 54, стр. 901] 
 
 




