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ÁLTALÁNOS RÉSZ

834.

A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT 
Hivatalos Lapja, 37/2014., 54/2014. – egyéb rendelet, 37/2016., 29/2017. és 
24/2019. szám) 15. szakasza és 16. szakaszának 2. bekezdése alapján, figyelem-
mel a 40. szakaszra, a tartományi felsőoktatási és tudományos kutatási titkár

SZABÁLYZATOT 
hoz 

AZ ELSŐ ESÉLY JOGÁN ELNEVEZÉSŰ PROGRAM 
MEGVALÓSÍTÁSÁRÓ

I.

A SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

1. szakasz

Jelen szabályzat rendelkezik az Első esély jogán elnevezésű program 
finanszírozásának céljáról, a pályázati jogosultságról, a tevékenység 
megvalósításának feltételeiről és eljárásáról, a projektek finanszírozásá-
nak módjáról és azok megvalósításáról, valamint a Tartományi Felsőok-
tatási és Tudományos Kutatási Titkárság (a továbbiakban: Titkárság) 
által az Első esély jogán elnevezésű program keretében finanszírozott tu-
dományos kutatási és alkalmazott tudományos kutatási projektek meg-
valósítása eredményességének figyelemmel kíséréséről és értékeléséről.

2. szakasz

Az Első esély jogán elnevezésű program célja a Tartományi Kormány 
azon törekvésének megvalósítása, hogy a Vajdaság autonóm tartományi 
doktori diplomával rendelkező munkanélküli személyeknek szűkebb 
kutatási területeit érintő projekteken való foglalkoztatását biztosítsa.

A projekteket azok a jelöltek jelentik be, akik eleget tesznek a Sza-
bályzatban megszabott feltételeknek.

II.

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ÉS 
ELJÁRÁSA

3. szakasz

A javasolt tudományos-kutatási projektek értékelésének általános 
mércéi:

- a javasolt kutatások tudományos indokoltsága,
- a javasolt kutatások tudományos megalapozottsága,
- a projekt eredményeinek alkalmazhatósága,
- a kutatás eredetiségének jellege.

4. szakasz

Pályázati joggal azon személyek rendelkeznek, akik az alábbi fel-
tételeket teljesítik:

1) a Szerb Köztársaság állampolgára,
2) lakhelye Vajdaság Autonóm Tartomány területén van,
3) a doktori címet az alábbiakban felsorolt módok közül lega-

lább az egyikkel összhangban szerezte meg:
• akkreditált doktori tanulmányok keretében,
• a korábban hatályos jogszabályok szerint,
• külföldi felsőoktatási diploma honosításával,
4) rendelkezik a Vajdaság autonóm tartományi kutatóknak a 

Titkárság által vezetett egységes adatbázisában szereplő tu-
dományos dolgozók naprakész törzslapjával,

5) munkanélküliként szerepel a Nemzeti Foglalkoztatási Hiva-
tal adatbázisában.

5. szakasz

Az Első esély jogán elnevezésű program megvalósítására a Titkár-
ság nyilvános pályázatot ír ki, amellyel a jelentkezésben érdekelt sze-
mélyeket tájékoztatja a pályázat feltételeiről. 

A pályázati kérelmet a Titkárság weboldalán elérhető formanyomtat-
ványon kell benyújtani, amelynek a tartalmát a Titkárság állapítja meg. 

A projektkérelem tartalmazza:

- a kérelmező személy általános adatait,
- a projektjavaslatot (a kutatás tárgyát, tartalmát és célját),
- az adott területen folyó kutatás helyzetét,
- a projekt tervezett eredményeit és azok alkalmazhatóságá-

nak lehetőségeit,
- Vajdaság autonóm tartományi tudományos-kutatási intézmé-

nyek javaslatát, amelyekkel a javasolt projekt megvalósítható,
- pénzügyi terv javaslatát az anyagi költségek lefedéséhez 

esetlegesen szükséges eszközök kimutatásával (személyi jö-
vedelemre és a meghatározott intézmények közüzemi költsé-
geire szükséges eszközök nélkül).

A nyilvános pályázat egyéb adatokat is megkövetelhet, illetve 
egyéb, a jelentkezés mellé csatolandó mellékleteket, amelyek a projek-
tek kiválasztása során a döntésben fontos szerepet játszanak.

A Titkárság a pályázat megvalósítására bizottságot alakít. A bi-
zottság, mellékelve a projekt témájához tartozó tudományos terület 
szakmai tanácsának véleményét és a projektjavaslat értékelését, meg-
indokolt javaslatot terjeszt be a tartományi titkárnak, aki a társfinan-
szírozásról szóló határozatot meghozza.
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Ha ugyanabban a költségvetési évben a Titkárság pénzügyi tervében 
előirányozott eszközöket a Nyilvános pályázat feltételeit teljesítő jelöl-
tek nem elegendő száma okából teljességében nem használják fel, a Tit-
kárságnak lehetőségében áll ugyanabban a költségvetési évben a nem 
felhasznált eszközök mértékében Nyilvános pályázatot közzé tenni.

6. szakasz

A jelöltek, akik a jelen szabályzat 4. szakaszában foglalt feltételeket 
teljesítik, 12 hónapos időszakra tudományos-kutatói, illetve alkalma-
zott-kutatói projektjavaslatot nyújtanak be.

A projekt részeinek kapcsolatban kell lennie a megvédett doktori 
disszertáció részeivel, vagy a jelölt egyéb, tudományos-kutatói aján-
lóleveleivel.

A projekt az alábbi tudományos területek egyikére, de legfeljebb két 
területre irányul:

1) műszaki tudományok,
2) technológiai tudományok,
3) orvostudomány,
4) sporttudomány,
5) természettudományi-matematikai tudományok,
6) biotechnikai tudományok,
7) társadalmi és humán tudományok,
8) jogi és közgazdasági tudományok. 

7. szakasz

A jelöltnek legalább egy tudományos dolgozó ajánlásával kell ren-
delkeznie, amelynek teljes szakértelmi tényezője meghaladja a 20-at 
az elmúlt öt évben, folyó évet nem számolva, a tudományos dolgozó 
törzslapjában levő adatok szerint.

8. szakasz

A jelölt köteles Vajdaság Autonóm Tartomány területéről legalább 
két bejegyzett tudományos-kutatási szervezetet vagy fejlesztési egy-
séget javasolni, amelyekben megvalósítanák vagy amely kutatóival a 
javasolt projekt megvalósításában együttműködnének.

A Titkárság biztosítja a megfelelő tudományos intézettel való együtt-
működést, valamint biztosítja az Első esély jogán elnevezésű program 
megvalósításában való részvételéhez szükséges rezsiköltségek fedezetét.

9. szakasz

A bejelentett projektek értékelésének megkezdése előtt a Titkárság 
elutasítja:

- a hiányos jelentkezéseket,
- a pályázati feltételeknek nem megfelelő személyek jelentke-

zését,
- a nyilvános pályázatban meghatározott határidő lejárta után 

benyújtott jelentkezéseket.

10. szakasz

A projektjavaslatot a projekt témájához fűződő tudományos terü-
letre – A szaktanácsokról szóló szabályzattal összhangban – alakított 
szaktanács véleményezi és értékeli. A szaktanács a pályázónak java-
solhatja a projektjavaslat tartalmának módosítását (pl.: tevékenységi 
terv, munka terjedelme és tartalma, elvárt eredmények leírása).

11. szakasz

A projektjavaslat elfogadásáról szóló végleges döntést a tartományi 
titkár hozza meg, figyelembe véve az alábbiakat:

– a javasolt tudományos intézménynek a projektmegvalósítás-
ra való felkészültségét,

– a javasolt szakmai vezetőnek a projekt megvalósításához 
szükséges szakértelmét,

– a projektnek a megfelelő tudományos terület szaktanácsának 
becslése szerinti értékelését,

– a nyilvános felhívás által pontosított feltételeket,
– a pénzügyi tervben az ezen rendeltetésre előirányzott, ren-

delkezésre álló eszközöket.

Döntéshozatalkor azon jelöltek rendelkeznek elsőbbséggel, akik az 
Első esély jogán elnevezésű program eszközeit eddig nem használták, 
majd azon jelöltek, akik az említett eszközöket már egyszer felhasz-
nálták.

Az elfogadott javaslatokra a Titkárság projektmegvalósítási szerző-
dést köt a pályázóval és a projektet megvalósító intézménnyel.

III.

A PROJEKT FINANSZÍROZÁSA

12. szakasz

Az Első esély jogán elnevezésű program projektjei finanszírozásá-
nak keretében a Titkárság eszközeinek rendeltetései az alábbiak:

• a Szerb Köztársaság Kormánya Oktatási, Tudományos és 
Technológiai Fejlesztési Minisztériumának a kutatóhónap 
középára szerinti kutatói személyi jövedelmének kifizetése,

• a projekt megvalósításához szükséges anyagi költségek,
• egy kutatóhónapra a projekt mentora részére,
• a projekt megvalósításában együttműködő intézmények re-

zsiköltségei, a projekt teljes pénzügyi értékének legfeljebb 
5%-ig.

13. szakasz 

Az Első esély jogán elnevezésű program megvalósítására szolgá-
ló eszközöket Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetése irányozza 
elő, az eszközök mértékét pedig a Titkárság pénzügyi terve állapítja 
meg.

Az egyes projektre jutó eszközök összege a bejelentett projektek 
számától, a szaktanács értékelése szerint a projektre adott osztály-
zattól, valamint Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésében 
előirányzott eszközök mértékétől függ.

IV.

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA EREDMÉNYESSÉGÉNEK
FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

14. szakasz

A projekt megvalósításának ellenőrzése a Titkárság és az eszközök 
felhasználója között megkötött szerződésben szabályozott zárójelentés 
alapján történik.

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt jelentést a Titkárság által 
előírt űrlapon kell benyújtani.

15. szakasz

A kutatásokat a megvalósított eredmények és a tervezett eredmé-
nyek egybevetése alapján kell értékelni, a bejelentő űrlapban feltünte-
tettekkel összhangban.

16. szakasz

Amennyiben az Első esély jogán elnevezésű program résztvevője a 
projekt megvalósításának idején úgy dönt, hogy másik intézményben, 
azaz másik munkáltatónál folytatja a munkáját, arról az Első esély 
jogán elnevezésű program megvalósítása alapján létesített munkavi-
szony megszűnése előtt 15 nappal köteles értesíteni a Titkárságot.

Ezzel összhangban az intézmény, amelyben a projekt megvalósí-
tásul, köteles arányosan visszafizetni a Titkárság számára a projekt 
megvalósítására kapott eszközt.
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17. szakasz

Jelen Szabályzat VAT Hivatalos Lapjában való közzétételétől szá-
mított nyolcadik napon lép hatályba.

A jelen szabályzat hatályba lépésének napján hatályát veszti Az 
Első esély jogán elnevezésű program megvalósítására vonatkozó, 
2019. július 12-i keltezésű, 142-451-2683/2019-01 számú szabályzat.

Újvidék, 2020. november 3.
Szám: 142-451-3363/2020-01

dr. Zoran Milošević professzor, s.k.
tartományi titkár

Megjegyzés:

A jogszabályok és egyéb aktusok közzétételéről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 
54/2014., 29/2017. és 12/2018. szám) 5. szakaszának 2. bekezdése értelmében VAT jelen Hivatalos Lapjában nem tesszük 
közzé a Külön részt.
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Sorszám Tárgy Oldal Sorszám Tárgy Oldal

ÁLTALÁNOS RÉSZ

TARTOMÁNYI FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS 
KUTATÁSI TITKÁRSÁG

834. Szabályzat az Első esély jogán elnevezésű program meg-
valósításáról

KÜLÖN RÉSZ

TARTOMÁNYI KORMÁNY

835. Határozat a Káderügyi és Adminisztratív Bizottság tag-
jainak kinevezéséről szóló határozat módosításáról,

836. Határozat a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigaz-
gatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Tit-
kárság megbízott altitkára tisztségének megszűnéséről,

837. Határozat a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazga-
tási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi megbí-
zott segédtitkár tisztségének megszűnéséről,

838. Határozat a nagybecskereki Đorđe Joanović Közkórház 
igazgatójának felmentéséről,

839. Határozat a nagybecskereki Đorđe Joanović Közkórház 
megbízott igazgatójának kinevezéséről,

840. Határozat a szabadkai Gerontológiai Központ igazgató-
jának felmentéséről,

841. Határozat a szabadkai Gerontológiai Központ megbízott 
igazgatójának kinevezéséről,

842. Határozat az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet Fel-
ügyelő Bizottsága tagjának felmentéséről,

843. Határozat a 401-7/2020-67-es számú folyó költségvetési 
tartalékeszközök felhasználásáról,

TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI – 

NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

844. Határozat a Számítástechnika és informatika 1, gimná-
ziumi első osztályos tankönyv horvát nyelvű fordítása 
kiadásának és használatának jóváhagyásáról, 

845. Határozat a Matematika 2, általános iskolai második 
osztályos tankönyvkészlet román nyelvű fordítása ki-
adásának és használatának jóváhagyásáról, 

846. Határozat a Technika és technológia 6, általános iskolai 
hatodik osztályos tankönyv román nyelvű fordítása ki-
adásának és használatának jóváhagyásáról,

HIRDETŐ RÉSZ

TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG

847. Nyilvános pályázat a nők sportban való érvényesítésének 
célját kitűző projektek finanszírozására. 
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