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ОБЩА ЧАСЦ

834.

На основи члена 15. и 16. пасус 2, а у вязи зоз членом 40. По-
країнскей скупштинскей одлуки о покраїнскей управи («Служ-
бени новини АПВ», число 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 
29/2017 и 24/2019), покраїнски секретар за високе образованє и 
наукововиглєдовацку дїялносц, приноши

ПРАВИЛНЇК
ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ АКЦИЇ

 «ПРАВО НА ПЕРШУ ШАНСУ»

I

ОБЩИ ОДРЕДБИ ПРАВИЛНЇКА

Член 1.

Зоз тим правилнїком ше утвердзує циль финансованя акциї «Пра-
во на першу шансу», особи хтори маю право участвовац на конкур-
су, условия и поступок за реализацию акциї, способ финансованя 
проєкта и його реализацию, як и провадзенє и оценьованє успиш-
носци реализациї наукововиглєдовацких, односно применєно-ви-
глєдовацких проєктох хтори финансує Покраїнски секретарият за 
високе образованє и наукововиглєдовацку дїялносц (у дальшим 
тексту: Секретарият), у рамикох акциї «Право на першу шансу».

Член 2.

Циль акциї «Право на першу шансу» ше реализує як намаганє 
Покраїнскей влади же би анґажовала нєзанятих докторох наукох 
зоз териториї АП Войводини на проєктох з їх узших наукових 
обласцох.Проєкти приявюю кандидати хтори виполнюю условия 
за конкурованє, у складзе зоз тим правилнїком. 

II

УСЛОВИЯ И ПОСТУПОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАМИ

Член 3.

Общи критериюми за оценьованє предложених наукововиглєдо-
вацких проєктох тоти:

– наукова оправданосц предложених виглєдованьох,
– наукова заснованосц предложених виглєдованьох,
– применлївосц резултатох проєкта,
– уровень ориґиналносци виглєдованя.

Член 4.

Право конкуровац маю шицки особи хтори виполнюю тоти 
условия:

1) же су державянє Републики Сербиї;
2) же маю место биваня на териториї Автономней Покраїни Во-

йводини;
3) же званє доктора наукох здобули у складзе з голєм єдним з 

наведзeних модалитетох:
· у рамикох акредитованих докторских студийох, 
· по скорей важацих предписаньох,
· з припознаваньом иножемного високошколского доку-

менту;
4) же маю ажуровани картон наукового роботнїка як часц єдин-

ственей бази податкох виглєдовачох у АП Войводини яку 
водзи Секретарият;

5) же су евидентовани у бази Националней служби за обезпечо-
ванє роботи як нєзаняти особи.

Член 5.

За реализацию акциї «Право на першу шансу» Секретарият 
розписує Явни конкурс, з яким ше особи хтори заинтересовани 
поднєсц прияви обвисцує о условийох за конкурованє.

Прияву на конкурс ше подноши у форми формулара прияви 
чий змист предписує Секретарият, а хтори доступни на интер-
нет-презентациї Секретарияту.

Приява проєкту облапя:

– общи податки о подношительови;
– предкладанє проєкта (предмет, змист и циль виглєдова-

ня);
– стан виглєдованя у обласци;
– плановани резултати проєкта и можлївосц їх примен-

лївосци;



Бок 1570 - Числo 58 СЛУЖБЕНИ НОВИНИ АПВ 4. новембер 2020.

– предкладанє наукововиглєдовацких институцийох з тери-
ториї АП Войводини з якима би ше реализовал предложе-
ни проєкт;

– предкладанє финансийного плану з евентуално потреб-
нима средствами за закриванє материялних трошкох (без 
средствох за особни доходки и режийни трошки одвиту-
юцих институцийох).

Зоз Явним конкурсом ше можу утвердзиц и други податки, 
односно прилоги хтори ше доручує ґу прияви, а хтори важни за 
одлучованє при вибору проєктох.

Секретарият формує комисию за запровадзованє конкурса. Ко-
мисия доручує обгрунтоване предкладанє покраїнскому секрета-
рови, з думаньом и оцену предкладаньох проєктох хторе дава Фа-
хови совит з науковей обласци ґу хторей припада тема проєкту, 
хтори приноши ришенє о реализациї софинансованя. 

Кед ше у истим буджетним року средства яки плановани у фи-
нансийним плану Секретарияту нє вихаснує пре нєдостаточне 
число приявених кандидатох хтори виполнюю условия Явного 
конкурса, Секретарият може у тим буджетним року знова розпи-
сац Явни конкурс у висини суми нєвихаснованих средствох.

Член 6.

Кандидати хтори виполнюю условия зоз члена 4. того правил-
нїка подноша предкладанє наукововиглєдовацкого, односно при-
менєно-виглєдовацкого проєкту хтори тирва до 12 мешаци.

Елементи проєкта муша буц повязани з елементами одбранє-
ней докторскей дисертациї, або зоз другима наукововиглєдовац-
кима референцами кандидата.

Проєкт ше унапрямує ґу єдней або ґу найвецей двом з тих на-
укових обласцох:

1) технїчни науки;
2) технолоґийни науки;
3) медицински науки;
4) спортски науки; 
5) природно-математични науки;
6) биотехнїчни науки;
7) дружтвени и гуманистични науки,
8) правни и економски науки.

Член 7.

Кандидат муши мац препорученє найменєй єдного науково-
го роботнїка чий вкупни фактор компетенциї векши як 20 – за 
остатанї пейц роки, нє рахуюци чечуци рок, на основи податкох з 
картону наукового роботнїка.

Член 8.

Кандидат ма обовязку препоручиц найменєй два реґистровани 
наукововиглєдовацки орґанизациї або розвойни єдинки з терито-
риї Автономней Покраїни Войводини у хторих би ше реализова-
ло або з чиїма виглєдовачами би ше сотрудзовало у реализациї 
предложеного проєкту.

Секретарият обезпечи сотруднїцтво з одвитуюцу наукову ин-
ституцию и обезпечи покрице режийних трошкох за єй участво-
ванє у реализациї акциї «Право на першу шансу».

Член 9.

Пред тим як цо почнє з евалуацию приявених проєктох, Секре-
тарият може одбиц прияви у случайох кед:

– прияви нєподполни,
– прияви поднєсли особи хтори нє виполнюю предписани 

условия,
– прияви поднєшени по виходзеню термину яки дефинова-

ни з явним конкурсом.

Член 10.

Думанє и оцену предкладаньох проєктох дава Фахови совит з 
науковей обласци ґу хторей припада тема проєкту, а хтори фор-
мовани у складзе зоз Правилнїком о Фахових совитох. Фахови со-
вит подношительови прияви може предложиц пременку змисту 
предкладаня проєкту (напр. плана активносцох, обсягу и змиста 
роботи, опису обчекованих резултатох итд.).

Член 11.

Конєчну одлуку о прилапйованю предкладаньох проєктох 
приноши покраїнски секретар беруци до огляду:

– порихтаносц предложеней науковей институциї за реали-
зацию проєкта;

– компетенцию предложеного ментора за реализацию 
проєкта;

– оцену проєкта по евалуациї од Фахового совиту з одвиту-
юцей науковей обласци;

– условия яки дефиновани з явну поволанку;
– розполагаюци средства яки предвидзени зоз финансий-

ним планом за тоти наменки.

Першенство при одлучованю буду мац кандидати хтори по те-
раз нє хасновали средства з акциї «Право на першу шансу», а вец 
кандидати хтори наведзени средства уж раз хасновали.

За прилапени предкладаня Секретарият заключує контракт о 
реализациї проєктох з подношительом прияви и одвитуюцу ин-
ституцию з яку ше реализує проєкт.

III

ФИНАНСОВАНЄ ПРОЄКТОХ

Член 12.

Средства Секретарияту у рамикох финансованя проєктох ак-
циї «Право на першу шансу» наменєни за:

– виплацованє заробкох виглєдовачом по штреднєй цени 
виглєдовацкого мешацу Министерства просвити, науки и 
технолоґийного розвою Влади Републики Сербиї за званє 
наукови сотруднїк;

– материялни трошки за реализацию проєктох;
– по єден виглєдовцки мешац за ментора проєкту;
– режийни трошки институциї з яку би ше сотрудзовало у 

реализациї проєкту, максимално до 5% вкупней финан-
сийней вредносци проєкту.

Член 13.

Средства за реализацию акциї «Право на першу шансу» пред-
видзени з буджетом Автономней Покраїни Войводини, a обсяг 
средствох ше утвердзує з Финансийним планом Секретарияту. 

Сума средствох по поєдинєчним проєкту будзе завишиц од 
вкупного числа приявених проєктох, оцени хтору проєкт достанє 
по евалуациї Фахового совиту, як и од планованого обсягу сред-
ствох у буджету Автономней Покраїни Войводини. 

IV

ПРОВАДЗЕНЄ И ОЦЕНЬОВАНЄ УСПИШНОСЦИ РЕАЛИЗАЦИЇ 
ПРОЄКТОХ

Член 14.

Реализацию проєктох ше провадзи на основи закончуюцого 
звиту, а реґулує з контрактом медзи Секретариятом и хасновате-
льом средствох.

Звити зоз пасуса 1. того члена ше подноши на формуларох чий 
змист предписує Секретарият.
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Член 15.

Виглєдованя ше оценює на основи прировнаня витворених и 
планованих резултатох, у складзе з наводами з формулара прияви.

Член 16.

Кед учашнїк акциї «Право на першу шансу», под час тирваня ре-
ализациї проєкта, одлучи свойо роботне анґажованє предлужиц на 
другей институциї, односно у другого роботодавтеля, вон ма обо-
вязку о тим информовац Секретарият найменєй 15 днї пред дньом 
яки ше наводзи як дзень преставаня роботного одношеня хторе за-
сноване на основи реализациї акциї «Право на першу шансу».

Сходно тому, институция на хторей ше реализує проєкт, ма 
обовязку зрозмирну часц средствох хтори наменєни за финан-
сованє проєкта за период по розтаргованю конктракту, врациц 
Секретарияту.

Член 17.

Правилнїк ступа на моц осми дзень по обявйованю у «Службе-

них новинох АПВ».

Зоз ступаньом на моц того правилнїка, престава важиц Пра-

вилнїк за реализацию акциї «Право на першу шансу», число: 142-

451-2683/2019-01од 12. юлия 2019. року.

Нови Сад, 3.11.2020. року

Число: 142-451-3363/2020-01

ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАР,

Проф. др Зоран Милошевич, с.р.

Надпомнуце:

У тих «Службених новинох АПВ» ше нє обявює Окремну часц, у складзе зоз членом 5. пасус 2. Покраїнскей 
скупштинскей одлуки о обявйованю предписаньох и других актох («Службени новини АПВ», число 54/14, 29/17 
и 12/18).
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ОБЩА ЧАСЦ

ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАРИЯТ ЗА ВИСОКЕ 
ОБРАЗОВАНЄ И НАУКОВОВИГЛЄДОВАЦКУ 

ДЇЯЛНОСЦ

834. Правилнїк за реализацию акциї «Право на першу 
шансу».

ОКРЕМНА ЧАСЦ

ПОКРАЇНСКА ВЛАДА

835. Ришенє о вименки Ришеня о менованю членох Ко-
мисиї за кадрово и административни питаня;

836. Ришенє о преставаню длужносци окончователя 
длужносци подсекретара Покраїнского секретария-
ту за образованє, предписаня, управу и национални 
меншини – национални заєднїци;

837. Ришенє о преставаню длужносци окончователя 
длужносци помоцнїци покраїнского секретара за 
образованє, предписаня, управу и национални мен-
шини – национални заєднїци;

838. Ришенє о розришеню директора Общого шпиталю 
«Дьордє Йоанович» Зренянин;

839. Ришенє о менованю окончователя длужносци ди-
ректора Общого шпиталю «Дьордє Йоанович» 
Зренянин;

840. Ришенє о розришеню директора Ґеронтолоґийного 
центру у Суботици;

841. Ришенє о менованю окончователя длужносци ди-
ректорки Ґеронтолоґийного центру у Суботици;

842. Ришенє о розришеню члена Надпатраюцого од-
бору Видавательного заводу «Форум» – Forum 
Könyvkiadó Intézet у Новим Садзе;

843. Ришенє о хаснованю средствох чечуцей буджетней 
резерви, число: 401-7/2020-67.

ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАРИЯТ ЗА ОБРАЗОВАНЄ, 
ПРЕДПИСАНЯ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНИ 
МЕНШИНИ – НАЦИОНАЛНИ ЗАЄДНЇЦИ

844. Ришенє о одобреню видац и хасновац преклад учеб-
нїка Рахункарство и информатика 1, за першу кла-
су ґимназиї, хтори написани на горватским язику и 
писме;

845. Ришенє о одобреню видац и хасновац учебнїц-
ки комплет Математика 2, за другу класу основ-
ней школи, хтори написани на румунским язику и 
писме;

846. Ришенє о одобреню видац и хасновац преклад учеб-
нїка Технїка и технолоґия 6, за шесту класу основ-
ней школи хтори написани на румунским язику и 
писме.

ОГЛАСНА ЧАСЦ

ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАРИЯТ ЗА СПОРТ И 
МЛАДЕЖ

847. Явни конкурс за финансованє проєкта з цильом 
афирмациї женох у спорту.
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