
 
 
 
 
   

 

 

  

 

Projekt „IRIS – Unapređenje borbe protiv nesnošljivosti kroz istraživanje, izradu preporuka i obuku“ 

provodi Hrvatski pravni centar u partnerstvu s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, Policijskom akademijom i 

Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. 

Projekt se provodi u suradnji s Vrhovnim sudom Republike Hrvatske i Visokim prekršajnim sudom Republike Hrvatske. 

 

 
Projekt financira Europska unija putem programa „Prava, jednakost i građanstvo“. 

Sadržaj ovog dokumenta predstavlja isključivo stavove autora i samo su oni za njega odgovorni. Europska komisija ne preuzima nikakvu 
odgovornost za način na koji će informacije sadržane u ovom dokumentu biti korištene. 

 
 

Hrvatski pravni centar objavljuje 

JAVNI POZIV  

za izbor pravnog stručnjaka1 u okviru projekta „Unapređenje borbe protiv nesnošljivosti 

kroz istraživanje, izradu preporuka i obuku – IRIS“ 

 

Naziv projektnog zadatka: pravni stručnjak  na projektu u području zločina iz mržnje 

Naziv projekta: „Unapređenje borbe protiv nesnošljivosti kroz istraživanje, izradu preporuka i obuku – IRIS“ 

Trajanje projekta: od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2020. 

Okvirno trajanje zadatka: od dana izbora za pravnog stručnjaka do završetka projekta, specifične obveze prema 

projektnom dokumentu 

Koordinator projekta: Hrvatski pravni centar 

Provedbeni detalji: Pravni stručnjak provodit će projektne zadatke (djela i/ili autorska djela) u skladu s pismenim i 

usmenim uputama vodeće pravne ekspertice i voditeljice projekta. Aktivnosti će također provoditi u koordinaciji s 

istraživačem. 

Projektni zadaci uključuju sljedeće: 

1) Sudjelovanje u empirijskom istraživanju u području zločina iz mržnje metodom analize sadržaja policijskih, 

državnoodvjetničkih i sudskih spisa: 

a) Operativni nadzor nad terenskim istraživanjem. 

b) Kontrola kvalitete empirijskih podataka provjerom pouzdanosti mjerenja (tzv. “inter-coder reliability“): 

identifikacija slučajevima u kojima postoje razlike u kodiranju između dva terenska istraživača; rasprava 

o razlikama s terenskim istraživačima koji su prikupili podatke; konačno kodiranje. 

c) Sudjelovanje (uz ostale stručnjake na projektu) u facilitiranju 3 fokusne grupe. 

d) Sudjelovanje (uz ostale stručnjake na projektu) u pisanju istraživačkog izvješća. 

                                                           
1 Napomena: Izrazi koji se koriste u ovom dokumentu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se 

na muške i ženske osobe. 



 

 

e) Sudjelovanje (uz ostale stručnjake na projektu) u izradi preporuka na temelju rezultata istraživanja. 

2) Sudjelovanje u zagovaračkim aktivnostima projekta: 

a) Sudjelovanje (u dogovoru s drugim stručnjacima na projektu) na sastancima s dionicima, uz prezentaciju 

rezultata istraživanja i preporuka. 

3) Sudjelovanje u izradi kurikuluma i materijala za trening te provedbi treninga policijskih službenika u 

području identifikacije i procesuiranja zločina iz mržnje. 

4) Sudjelovanje na drugim sastancima i aktivnostima, prema potrebi projekta te u skladu s projektnim 

dokumentom. 

Kandidat s najvećim brojem bodova dobit će na uvid projektni dokument u kojem su detaljno opisane projektne 

aktivnosti i razdoblje njihovog provođenja, što će biti sastavni dio ugovora koji će pravni stručnjak 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 

OBVEZNI UVJETI ZA SUDJELOVANJE:  

I. Kvalitativni kriteriji 

a) akademski naziv diplomiranog pravnika ili magistra prava;  

b) objavljena 2 znanstvena  rada u području kaznenog prava. 

UVJETI KOJIMA SE OSTVARUJE PREDNOST: 

a) Prvenstvenu prednost imat će kandidati s doktoratom pravnih znanosti, smjer/područje kaznenopravnih 

znanosti; 

b) objavljeni dodatni znanstveni/stručni radovi i/ili održana izlaganja na stručnim/znanstvenim skupovima iz 

područja kaznenog prava ili srodnih područja, odnosno istraživačka izvješća; 

c) objavljeni znanstveni/stručni radovi i/ili održana izlaganja na stručnim/znanstvenim skupovima na temu 

zločina iz mržnje; 

d) objavljeni znanstveni/stručni radovi i/ili održana izlaganja na stručnim/znanstvenim skupovima iz 

područja prekršajnog prava; 

e) prethodno iskustvo rada u svojstvu stručnjaka u provođenju pravnih istraživanja, a posebno iz područja 

zločina iz mržnje; 

f)  prethodno iskustvo projektne i druge relevantne suradnje s organizacijama civilnog društva. 

II. Cijena usluge 

Najniža ponuda dobit će maksimalan broj bodova, a broj bodova smanjivat će se po 1 bod za svakih 500 kuna. 

Maksimalna predviđena cijena usluge je 29.500 kuna, što uključuje i sve troškove za izvođenje projektnih 

zadataka/djela. 

  



 

 

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 

Nedjelja, 14. travnja 2019. 

Ponude s prilozima šalju se isključivo na adresu elektroničke pošte hpc@hpc.hr , uz naznaku „Prijava na javni poziv 

(IRIS, pravni stručnjak)“ 

Obvezni prilozi 

Ponudi treba priložiti životopis (poželjno u EUROPASS formatu) koji sadrži elemente potrebne za bodovanje i ocjenu 

kandidata, kao i pune tekstove radova koje kandidat smatra relevantnim za prijavu na ovaj javni poziv ili 

poveznice/linkove na te radove. 

Ponuda mora sadržavati traženu cijenu usluge (bruto iznos honorara).  
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