На основу члана 15. и члана 16. став 2, а у вези са чланом 40, Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи (''Службени лист АПВ'' број 37/2014 и 54/2014‐др. одлука),
покрајински секретар за науку и технолошки развој доноси

ПРАВИЛНИК
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИЈЕ
''ПРАВО НА ПРВУ ШАНСУ''

Опште одредбе
Члан 1.
Овим правилником утврђују се критеријуми, мерила и поступак пријаве и избора
научно‐истраживачких односно примењено‐истраживачких пројеката које финансира
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој (у даљем тексту: Секретаријат), у
оквиру акције ''Право на прву шансу''.
Финансијска средства за реализацију програма ''Право на прву шансу'' предвиђена
су буџетом Аутономне покрајине Војводине, а обим средстава утврђује се финансијским
планом Секретаријата.
Члан 2.
Акција ''Право на прву шансу'' реализује се као настојање Покрајинске владе да
ангажује незапослене докторе наука са територије АП Војводине на пројектима из
њихових ужих научних области.
Пројекте пријављују кандидати који испуњавају услове за конкурисање у складу са
овим Правилником.

Услови и поступак за реализацију програма
Члан 3.
За реализацију акције ''Право на прву шансу'' Секретаријат расписује Јавни
конкурс, којим се лица заинтересована за подношење пријаве обавештавају о условима за
конкурисање.
Пријава на конкурс подноси се у форми Обрасца пријаве чију садржину прописује
Секретаријат, а која је доступна на интернет презентацији Секретаријата.
Пријава пројекта садржи:
- опште податке о подносиоцу;
- предлог пројекта (предмет, садржај и циљ истраживања) ;
- стање истраживања у области;
- планирани резултати пројекта и могућност применљивости резултата пројекта;
- предлог научно‐истраживачких институција са територије АП Војводине са којима
би се реализовао предложени пројекат;
- предлог финансијског плана са евентуално потребним средствима за покривање
материјалних трошкова (без средстава за личне дохотке и режијске трошкове
одговарајућих институција).
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Јавним конкурсом се могу утврдити и други подаци, односно прилози који се
достављају уз пријаву, а битни су за одлучивање приликом избора пројеката.
Секретаријат образује Комисију за спровођење конкурса. Комисија доставља
образложени предлог покрајинском секретару, уз мишљење и оцену предлога пројеката
које даје Стручни савет из научне области којој припада тема пројекта који доноси
решење о реализацији суфинансирања.
Члан 4.
Право конкурисања имају сва лица која испуњавају следеће услове:
1) да су држављани Републике Србије,
2) да имају пребивалиште на територији Аутономне покрајине Војводине,
3) да су звање доктора наука стекли у складу са барем једним од наведених
модалитета:
• у оквиру акредитованих докторских студија,
• према раније важећим прописима,
• нострификацијом звања стеченог на студијама у иностранству према
важећим прописима у земљи стицања звања,
• без нострификације звања стеченог на студијама у иностранству, ако
је оно стечено на универзитету који је међу првих 1000 према
Шангајској листи,
4) да поседују ажуриран картон научног радника као део јединствене базе
података истраживача у АП Војводини коју води Секретаријат,
5) да су евидентирани у бази Националне службе за запошљавање као
незапослена лица.
Члан 5.
Кандидати који испуњавају услове из члана 4. овог Правилника подносе предлог
научно‐истраживачког односно примењено‐истраживачког пројекта у трајању до 12
месеци.
Елементи пројекта морају бити повезани са елементима одбрањене докторске
дисертације или са другим научно‐истраживачким референцама кандидата.
Пројекат се усмерава ка једној или највише две од следећих научних области:
1) Техничкe науке
2) Природно‐математичке науке
3) Медицинске науке
4) Спортске науке
5) Биотехнологија и пољопривреда
6) Друштвене и хуманистичке науке
7) Правне и економске науке и
8) Технологија и заштита животне средине.
Члан 6.
Кандидат мора имати препоруку најмање једног научног радника, чија је укупна
цитираност према међународној бази Science Citation Index – Wos, а на основу података
Рефералног центра Матице Српске, односно базе података Секретаријата, преко 10, или
чији је укупни фактор компетенције на основу Критерујума за утврђивање и оцену
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истраживача за циклус истраживања 2010‐2014. Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, преко 20.
Члан 7.
Кандидат је обавезан да препоручи најмање две регистроване научно‐
истраживачке организације или развојне јединице са територије Аутономне покрајине
Војводине у којима би се реализовало или са чијим истраживачима би се сарађивало у
реализацији предложеног пројекта.
Секретаријат ће обезбедити сарадњу са одговарајућом научном институцијом и
обезбедити покриће режијских трошкова за њено учешће у реализацији акције ''Право на
прву шансу''.
Члан 8.
Пре него што се започне евалуација пријављених пројеката, Секретаријат може
одбацити пријаве у следећим случајевима:
- непотпуне пријаве,
- пријаве поднете по истеку рока дефинисаног Јавним конкурсом,
- пријаве у којој предложени материјални трошкови превазилазе износ средстава
предвиђен буџетом за ову намену.
Члан 9.
Мишљење и оцену предлога пројеката даје Стручни савет из научне области којој
припада тема пројекта, а који је формиран у складу са Правилником о стручним саветима.
Стручни савет може предложити подносиоцу пријаве промену садржаја предлога
пројекта (нпр. план активности, обим и садржај рада, опис очекиваних резултата итд.).
Члан 10.
Коначну одлуку о прихватању предлога пројеката доноси покрајински секретар
имајући у виду:
- спремност предложене научне институције за реализацију пројекта;
- компетенцију предложеног ментора за реализацију пројекта;
- оцену пројекта по евалуацији од стране Стручног савета из одговарајуће научне
области;
- услове дефинисане јавним позивом и
- расположива средства предвиђена финансијским планом за ове намене.
За прихваћене предлоге Секретаријат закључује уговор о реализацији пројекта са
подносиоцем пријаве и одговарајућом институцијом са којом се реализује пројекат.
Члан 11.
Општи критеријуми за оцену предложених научноистраживачких пројеката су:
-

научна оправданост предложених истраживања,
научна заснованост предложених истраживања,
применљивост резултата пројекта,
ниво оригиналности истраживања.
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Финансирање пројеката
Члан 12.
Средства Секретаријата у оквиру финансирања пројеката програма ''Право на прву
шансу'' намењена су:
‐ за исплату личних доходака истраживача према средњој цени истраживaчког месеца
Министарства просвете, науке и технолошког развој Владе Републике Србије за звање
научни сарадник,
‐ за материјалне трошкове за реализацију пројеката
‐ по један истраживач месец за ментора пројекта и
‐ за режијске трошкове институције са којима би се сарађивало у реализацији пројекта,
максимално до 5% од укупне финансијске вредности пројекта.
Члан 13.
Средства за реализацију програма ''Право на прву шансу'' предвиђена су буџетом
Аутономне покрајине Војводине, а обим средстава утврђује се финансијским планом
Секретаријата.
Износ средстава по појединачном пројекту зависиће од укупног броја пријављених
пројеката, оцене коју пројекат добије по евалуацији Стручног савета, као и прилива
средстава у буџет Аутономне покрајине Војводине.

Праћење и оцењивање успешности реализације пројеката
Члан 14.
Праћење реализације пројеката врши се на основу фазног и завршног извештаја,
који се регулишу уговором између Секретаријата и корисника средстава.
Извештаји из става један, овог члана, подносе се на обрасцима чију садржину
прописује Секретаријат.
Члан 15.
Оцењивање истраживања врши се на основу поређења остварених и планираних
резултата у складу са наводима из Обрасца пријаве.
Члан 16.
Правилник ступа на снагу, када га потпише покрајински секретар за науку и
технолошки развој.
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник за реализацију
акције ''Право на прву шансу'', од 19. фебруар 2015. године.

Нови Сад, 19. јануар 2016. године
Број: 114‐451‐19/2016‐01
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Владимир Павлов
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