
 

   

 

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). 

 

 

 

 
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. 

Hrvatski pravni centar objavljuje 

JAVNI POZIV  

za izbor pravnog stručnjaka pripadnika akademske zajednice u području 

primjene Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju, u okviru projekta „CISUR“ 

 

Naziv projektnog zadatka: pravni stručnjak - pripadnik akademske zajednice1  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 nastavku: Uredba o 

nasljeđivanju) u Hrvatskoj i Sloveniji 

Okvirno trajanje zadatka: od dana izbora za pravnog stručnjaka – pripadnika akademske zajednice do 

završetka projekta 

Koordinator projekta: Hrvatski pravni centar (HPC) 

Provedbeni detalji: Pravni stručnjak - pripadnik akademske zajednice izvodit će projektne zadatke 

(djela i autorska djela) u području edukacije o primjeni Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj, u 

suradnji/koautorstvu s članovima projektnog ekspertnog tima i drugim pravnim stručnjacima iz pravne 

prakse koji će biti odabrani po javnim pozivima, sve u skladu s uputama glavnog stručnjaka na projektu 

i voditeljice projekt.  

Projektni zadaci uključuju sljedeće: 

                                                           
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. 



 

  

 

 

 

 
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. 

a. pripremu i izradu kurikuluma za trening sudaca, javnih bilježnika i odvjetnika, o primjeni 

Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj, u dvije varijante – za pilot trening (pod b.) i online trening 

(pod c.) (siječanj/ veljača 2020.), 

b. pripremu materijala i izlaganja za izvođenje pilot treninga za implementaciju Uredbe o 

nasljeđivanju  (veljača - ožujak 2020.), 

c. pripremu materijala i izlaganja za izvođenje online treninga za implementaciju Uredbe o 

nasljeđivanju, uz osiguranu tehničku podršku (veljača - lipanj 2020.) i 

d. sudjelovanje na međunarodnom kolokviju u Zagrebu (lipanj 2020). 

Radi pripreme i izvođenja zadataka potrebno je sudjelovati na sastancima s projektnim ekspertnim 

timom iz Hrvatske, voditeljicom projekta i ostalim pravnim stručnjacima iz pravne prakse koji će biti 

odabrani po javnim pozivima, a po potrebi i na sastancima Odbora projekta. 

Kandidat s najvećim brojem bodova dobit će na uvid detaljno opisane projektne aktivnosti i razdoblje 

njihovog provođenja te dokumente koji su izrađeni u sklopu Projekta, koji će ujedno biti i temelj za 

pripremu edukacije o primjeni Uredbe o nasljeđivanju. 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. 

Po ovom javnom pozivu bit će odabran jedan pravni stručnjak. 

Kriteriji za odabir kandidata 

I.Kvalitativni kriteriji: 

Osnovni uvjeti 

a) znanstveni stupanj doktora pravnih znanosti, i 

b) pet (5) objavljenih znanstvenih ili stručnih radova u području građanskog procesnog prava  

Uvjeti kojima se ostvaruje prednost: 

a) izlaganja na znanstvenim i/ili stručnim skupovima i objavljeni znanstveni ili stručni radovi u 

području primjene Uredbe (EU) broj 650/2012 o nasljeđivanju, 

b) prethodno iskustvo u izradi kurikuluma za treninge i provođenju treninga iz područja građanskog 

procesnog ili nasljednog prava, 

c) prethodno iskustvo rada u formuliranju javnih politika ili zakonodavnih prijedloga u području 

građanskog procesnog ili nasljednog prava, 

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

Osobe koje ispunjavaju ovdje navedene uvijete, ali se nalaze u ulozi predstavnika partnera i suradnika 

na Projektu CISUR ne mogu se prijaviti na ovaj javni poziv. 

Maksimalan broj bodova za dodatne uvjete je 70. 

 



 

  

 

 

 

 
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. 

II.Iznos honorara za izvedena djela (cijena usluge) 

Maksimalno predviđeni iznos honorara/cijene usluge je bruto iznos od 8.000,00 HRK, što uključuje i 

eventualne troškove za izvođenje projektnih zadataka/djela (osim niže navedenih troškova).  

Putne troškove i troškove smještaja povezane s obavljanjem projektnih zadatka (a.-d.) izvan mjesta 

prebivališta pokrit će HPC iz projektnog budžeta te oni nisu uključeni u iznos honorara/cijene usluge. 

Najniža ponuda dobit će maksimalan broj bodova (30 bodova), a broj bodova smanjivat će se po 2 

boda za svaku sljedeći višu ponudu. Isti iznosi ponude dobit će jednak broj bodova. 

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. 

Autorska prava, pravo korištenja rezultata i povjerljivost 

Autorska i sva druga prava na rezultate projektnih zadataka i moguće druge dokumente izrađene u 

sklopu Projekta polaže Projekt. Odabrani kandidat obvezuje se poštivati povjerljivost podatka i štititi 

osobne podatke sudionika treninga u skladu sa svim relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka. 

Rok za prijavu 

Petak, 10. siječnja 2020. godine 

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

javni poziv pravni stručnjak - pripadnik akademske zajednice (CISUR)“. 

Za sva pojašnjenja u vezi s ovim javnim pozivom, obratite se voditeljici projekta, Anji Šupraha Čančar 

na adresu elektroničke pošte hpc@hpc.hr , uz naznaku Javni poziv – CISUR. 

Obvezni prilozi 

Prijavi treba priložiti životopis koji sadrži elemente potrebne za bodovanje i ocjenu kandidata, kao i 

pune tekstove radova koje kandidat smatra relevantnim za prijavu na ovaj javni poziv, ako nisu 

dostupni putem poveznica/linkova (molimo u tom slučaju u prijavi navesti poveznicu/link). 

Prijava mora sadržavati ponudu s bruto iznosom honorara koji se traži (traženu cijenu usluge).  
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