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[Уредба о изменама и допунама Уредбе о оснивању Института за 
електронику и телекомуникације "Михаило Пупин", 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 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ОСНИВАЊУ ИНСТИ-
ТУТА ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "МИХАИЛО 

ПУПИН" 

У Уредби о оснивању Института за електронику и телекомуника-
ције "Михаило Пупин" ("Службени гласник НРС" бр. 7/59) врше се измене 
и допуне, тако да њен пречишћен текст гласи: 

 
У Р Е Д Б А  

О ОСНИВАЊУ ИНСТИТУТА ЗА АУТОМАТИКУ И ТЕЛЕКОМУ-
НИКАЦИЈЕ "МИХАИЛО ПУПИН" 

Члан 1. 

Извршно веће Народне скупштине Народне Републике Србије (у 
даљем тексту: Извршно веће), Електротехнички факултет Универзитета у 
Београду и следеће привредне организације:  

- Београдска електронска индустрија "Белинд", 
- Заводи за израду радио и рендген апарата (РР заводи) у Нишу, 
- Предузеће за пројектовање, набавку и продају опреме индустриј-

ских, енергетских и водопривредних објеката "Енергопројект" у Београду 
заједнички оснивају  научну установу Институт за аутоматику и телеко-
муникације "Михаило Пупин" (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 по закону имају право да оснују научну установу, 
под условима који се одређују посебним уговором. 
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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 аутоматизације, електронике и телекомуника-
ције, а посебно: 

- на теоријској обради и решавању система за аутоматско управ-
љање производним процесима,  

- на студијама, развоју и освајању технолошких процеса елемената 
и уређаја; 

2. да проналази могућности и облике примене научних резултата у 
пракси и то: 

- заједничким радом са пројектантским организацијама на пројек-
товању система аутоматизованих производних процеса,  

- сарадњом са индустријом на спајању електронских, телекомуни-
кационих и електромеханичких елемената и уређаја, 

- студијама, експертизама и лабараторијским испитивањима прои-
звода за потребе привреде; 

3. 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. 
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Одређен број чланова бира научно-стручни колектив Института. 
По једног члана савета делегирају: Савезна комисија за нуклеарну 

енергију, Управа за војнотехничка истраживања ЈНА и Радио-телевизија 
Београд. 

Укупан број чланова савета и број и  начин избора чланова 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. 

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. 

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. 
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Члан 11. 

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

Члан 12. 

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

 
 

ИВ бр. 304 
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), 26, стр. 421-422] 
 
 




