Hrvatski pravni centar objavljuje
JAVNI POZIV ZA PONUDE
Stručnjak ili stručnjakinja za lokalnu samoupravu – analiza javnih politika i prakse
lokalne samouprave u području jednakosti

Zadatak:
Stručnjak za lokalnu samoupravu (analizu javnih politika i prakse lokalne samouprave u području
jednakosti)1 će, u skladu s priloženim referentnim okvirom, u suradnji sa stručnjakom za lokalnu
samoupravu (korištenje podataka u javnom upravljanju i evaluacija javnih politika, programa i mjera) i
projektnim timom projekta „Gradovi za jednakost“, provesti reviziju upitnika za samoprocjenu i sustava
bodovanja Indeksa „Gradovi za jednakost“.
Ovaj se zadatak sastoji od 2 glavne komponente:
1. Razvoj objektivnog i diskriminativnog sustava bodovanja Indeksa, koji obuhvaća sljedeće
elemente:
(a) Temeljem uvida u pristigle prijave gradova, stručnjak će predložiti sustav bodovanja upitnika za
samoprocjenu;
(b) Stručnjak će predstaviti i raspraviti predloženi sustav bodovanja Odboru za nagrade;
(c) U suradnji s projektnim timom i stručnjakom za lokalnu samounpravu (korištenje podataka u javnom
upravljanju i evaluacija javnih politika, programa i mjera), primjeniti sustav bodovanja kojeg je potvrdio
Odbor za nagrade na pristigle prijave gradova; te
(d) Sastaviti dokument koji će sadržavati revidirane upute za bodovanje, za korištenje u sljedećim
primjenama Indeksa.
2. Izrada revidirane verzije upitnika za samoprocjenu, koja obuhvaća sljedeće elemente:
(a) Stručnjak će revidirati pokazatelje i opis dostignutih razina prakse u upitniku za samoprocjenu na temelju
rezultata njegove testne primjene i evaluacije; i
(b) U suradnji s projektnim timom i stručnjakom za lokalnu samoupravu (korištenje podataka u javnom
upravljanju i evaluacija javnih politika, programa i mjera), sastaviti konačni nacrt nove verzije upitnika za
samoprocjenu

Rok za izvršenje: Početak rada je 2. rujna 2019. Konačni rok za izvršenje svih elemenata ugovora je
1. listopada 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.

Kriteriji za odabir kandidata
OSNOVNI UVJETI ZA SUDJELOVANJE:
a) Znanstveni stupanj doktora pravnih ili političkih znanosti. Osobe s doktorskim stupnjem iz drugih
disciplina također moru pristupiti natječaju, ukoliko imaju barem tri godine relevantnog iskustva u
radu u gradovima, suradnje s njima, ili njihovog znanstvenog / stručnog proučavanja;
b) Objavljeni znanstveni ili stručni radovi u području analize javnih politika i prakse državne uprave i
lokalne samouprave u području jednakosti.
UVJETI KOJIMA SE OSTVARUJE PREDNOST:
a) Objavljeni znanstveni i/ili stručni radovi koji se izravno odnose na ostvarivanje ravnopravnosti na
razini gradova / razini lokalne samouprave, smatrat će se osobitom prednošću;
(b) Osobitom prednošću će se smatrati i predhodno iskustvo rada u svojstvu stručnjaka u razvoju i
analizi nacionalnih, regionalnih i lokalnih politika i prakse u području jednakosti, odnosno izravna
suradnja s jedinicama regionalne i lokalne samouprave u ovom području;
c) Prethodno iskustvo projektne i druge relevantne suradnje s organizacijama civilnog društva;

Odabir kandidata
Odluku o odabiru kandidata donijet će Povjerenstvo za odabir u skladu s uvjetima opisanim u ovom
Pozivu, te u Referentnom okviru, koji se također smatra dijelom natječajne dokumentacije.
Sedamdeset posto bodova kandidat može ostvariti na temelju osnovnih uvjeta sudjelovanja i
uvjeta kojima se ostvaruje prednost, a trideset posto se odnosi na financijsku ponudu.
Rok za prijavu
Zaključno 26. srpnja 2019.
Ponude s prilozima šalju se isključivo na adresu elektroničke pošte hpc@hpc.hr , uz naznaku
„Prijava na javni poziv (C4E)“
Obvezni prilozi
(1) Životopis (poželjno u Europass formatu) koji sadrži elemente za bodovanje i ocjenu ispunjenja
uvjeta natječaja;
(2) Izjavu kandidata o gradovima s kojima je u posljednjih 5 godina bio u ugovornom odnosu, radi
deklariranja interesa i sprečavanja sukoba interesa;
(3) Financijsku ponudu (bruto iznos honorara) za cjelokupni projektni zadatak. Najviša vrijednost
ugovora iznosi: HRK 11.000,00 Najniža ponuda dobit će maksimalan broj bodova, a broj bodova
smanjivat će se po 1 bod (od 30) za svakih 500 kuna.
Za dodatna pojašnjenja i/ili informacije obratite se voditeljici projekta na hpc@hpc.hr

