Projekt CISUR – Jačanje pravosudne suradnje u primjeni Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji“/„CISUR
– Enhancing Judicial Cooperation on the Implementation of the Succession Regulation in Croatia and Slovenia“
Koordinator: Hrvatski pravni centar (HR). Partneri: Mirovni inštitut (SI), Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske (HR), Hrvatska
javnobilježnička komora (HR) i Notarska zbornica Slovenije (SI). Suradnik: Vrhovni sud Republike Hrvatske (HR).

Hrvatski pravni centar objavljuje
JAVNI POZIV
za izbor istraživača u okviru projekta „CISUR“

Naziv projektnog zadatka: istraživač1 na projektu
Naziv projekta „CISUR – Jačanje pravosudne suradnje u primjeni Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i
Sloveniji“/„CISUR – Enhancing Judicial Cooperation on the Implementation of the Succession
Regulation in Croatia and Slovenia“
Trajanje projekta: od 1. prosinca 2018. do 31. srpnja 2020.
Tema projekta: primjena Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji
Okvirno trajanje zadatka: od dana izbora za istraživača do završetka projekta
Koordinator projekta: Hrvatski pravni centar (HPC)
Provedbeni detalji: Istraživač će izvoditi projektne zadatke (djela i autorska djela) u skladu s uputama
glavnog pravnog eksperta na projektu i voditeljice projekta te u suradnji/koautorstvu s pravnim
stručnjakom u hrvatskom stručnom timu i pravnim stručnjacima i istraživačima iz Slovenije, kao i
pravnim stručnjacima iz Ministarstva pravosuđa RH i Hrvatske javnobilježničke komore.
Projektni zadaci uključuju sljedeće:
a. metodološko koncipiranje istraživanja (izrada protokola za intervjuiranje sudaca, odvjetnika i
javnih bilježnika, izvođenje treninga za intervjuere, izrada protokola za fokusne grupe,
priprema i facilitiranje 4 fokusne grupe) (veljača - srpanj 2019.),
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Napomena: Izrazi koji se koriste u ovom dokumentu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i
odnose se na muške i ženske osobe.

Ovaj projekt sufinanciraju Program za pravosuđe Europske Unije (2014-2020), Hrvatski pravni centar, Mirovni inštitut,
Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske i Hrvatska javnobilježnička komora.
Za sadržaj ovog dokumenta odgovoran je isključivo Hrvatski pravni centar.

b. izradu Završnog izvješća o istraživanju, na hrvatskom i na engleskom jeziku (kolovoz – listopad
2019.),
c. sudjelovanje na međunarodnom kolokviju u Zagrebu (lipanj 2020),
d. sudjelovanje na prvom sastanku nacionalnog ekspertnog tima u Zagrebu, 1. veljače 2019., s
početkom u 14.00 sati u prostorijama HPC-a.
Radi izvođenja zadataka potrebno je sudjelovati i na sastancima nacionalnog stručnog tima projekta i
sastancima nacionalnih timova iz Hrvatske i Slovenije, po potrebi i na drugim sastancima (npr. Odbora
projekta), te na sastanku za razmjenu znanja između stručnjaka i aktera iz Hrvatske i Slovenije
(Ljubljana, prosinac 2019.), sve prema procijeni glavnog pravnog eksperta na projektu.
Kandidat s najvećim brojem bodova dobit će na uvid detaljno opisane projektne aktivnosti i razdoblje
njihovog provođenja, što će biti sastavni dio ugovora koji će istraživač sklopiti s HPC-om. Ne bude li
kandidat na temelju takvog uvida u mogućnosti prihvatiti sve predviđene obveze, neće biti odabran, a
ponuda će biti upućena sljedećem kandidatu na listi.
Kriteriji za odabir kandidata
I.Kvalitativni kriteriji:
Osnovni uvjeti
a) Stupanj magistra znanosti u području društvenih ili humanističkih znanosti.
b) Objavljena najmanje dva znanstvena rada ili primjenjena istraživanja u području društvenih znanosti
korištenjem metode ankete.
Uvjeti kojima se ostvaruje prednost:
a) Objavljeni znanstveni i/ili stručni radovi i/ili primjenjena istraživanja koja se odnose na područje
prava smatrat će se osobitom prednošću.
b) Doktorat znanosti će se smatrati posebnom prednošću.
c) Ukupni broj objavljenih znanstvenih i stručnih radova (uključujući prezentacije na stručnim
skupovima) bit će također ocjenjivan
d) Prethodno iskustvo projektne i druge suradnje s organizacijama civilnog društva.
II.Iznos honorara za izvedena djela (cijena usluge)
Najniža ponuda dobit će maksimalan broj bodova, a broj bodova smanjivat će se po 1 bod za svakih
500 kuna.
Maksimalno predviđeni iznos honorara/cijene usluge je kunski ekvivalent iznosu od 2.500,00 eura, što
uključuje i sve troškove za izvođenje projektnih zadataka/djela.
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Odabir kandidata
Odluku o odabiru kandidata donijet će Povjerenstvo za odabir u skladu s gore opisanim uvjetima. U
slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, svaki član Povjerenstva dat će prednost
kandidatu na temelju osobnog dojma stečenog uvidom u prijavu po ovom javnom pozivu.
S odabranim kandidatom HPC će sklopiti ugovor o djelu i autorski ugovor, ovisno o tome na koji dio
projektnih zadataka se odnose ugovorne obveze.
Rok za prijavu
Petak, 25. siječnja 2019.
Ponude s prilozima šalju se isključivo na adresu elektroničke pošte hpc@hpc.hr , uz naznaku „Prijava
na javni poziv (CISUR)“
Obvezni prilozi
Ponudi treba priložiti životopis koji sadrži elemente potrebne za bodovanje i ocjenu kandidata, kao i
znanstvene/stručne radove koje kandidat smatra relevantnim za prijavu na ovaj javni poziv, ), naročito
one koji ilustriraju njegovo iskustvo u primjeni metode ankete ako nisu dostupni putem
poveznica/linkova (molimo u tom slučaju u prijavi navesti poveznicu/link).
Ponuda mora sadržavati bruto iznos honorara koji se traži (traženu cijenu usluge).
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