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Ovaj projekt financira Program za pravosuđe Europske Unije (2014-2020). 

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. 
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VICATIS 
Unapređenje sustava 

podrške iz 

perspektive žrtava 

kaznenih djela 
 

 

 

Hrvatski pravni centar objavljuje 

JAVNI POZIV 

za izbor članova radne skupine za izradu edukacijskog i informativnog 

materijala u području prava žrtava kaznenih djela: 

- 1 psiholog; 

- 1 policijski službenik s iskustvom u području zaštite žrtava; 

- 1 socijalni radnik ili stručnjak za podršku žrtvama druge struke; 

- 1 urednik. 
 

Zadatak:   

Članovi radne skupine će izraditi materijale kojima će se unaprijediti informiranje žrtava kaznenih 

djela u svrhu što punijeg ostvarivanja njihovih prava.  

Uz stručnjake koji će se odabrati na temelju ovog javnog poziva, u radnoj će skupini sudjelovati 

stručnjaci za kazneno procesno pravo, suradnici na projektu te predstavnici projektnih partnera. 

 Ovaj se zadatak sastoji od dvije glavne komponente: 

1. Izrada modula za edukaciju stručnjaka  koji su u kontaktu sa žrtvama kaznenih djela. 

2. Izrada informativnog materijala za web/mobilnu aplikaciju namijenjenog žrtvama kaznenih djela. 

Uz individualni rad i doprinos svakoj od komponenti sa stajališta vlastite struke, od stručnjaka se 

očekuje sudjelovanje na sastancima radne skupine( procjenjujemo da će se održati 3 sastanka).  

Urednik sudjeluje samo u drugoj komponenti zadatka – izradi informativnog materijala za 

web/mobilnu aplikaciju. 

Više informacija o svakoj od dvije komponente zadatka nalazi se u zadnjem poglavlju ovog javnog 

poziva, pod naslovom „Dodatne informacije o zadatku“.



 

 

Rok za izvršenje:  

- Do 15. listopada 2018. – Modul za edukaciju 

- Do 2. studenog 2018. – Informativni materijal. 

 

Kriteriji za odabir kandidata: 

OSNOVNI UVJETI ZA SUDJELOVANJE:  

Za psihologa, policijskog službenika s iskustvom u području zaštite žrtava i socijalnog radnika ili 

stručnjaka za podršku žrtvama druge struke: fakultetsko obrazovanje i 3 godine radnog iskustva u 

području zaštite žrtava, ili 5 godina radnog iskustva u području zaštite žrtava za kandidate bez 

fakultetskog obrazovanja. 

Za urednika: fakultetsko obrazovanje i 3 godine uredničkog iskustva, ili 5 godina uredničkog iskustva 

za kandidate bez fakultetskog obrazovanja. 

 

UVJETI KOJIMA SE OSTVARUJE PREDNOST: 

Za psihologa, policijskog službenika s iskustvom u području zaštite žrtava i socijalnog radnika ili 

stručnjaka za podršku žrtvama druge struke: 

- objavljeni znanstveni i/ili stručni radovi koji se izravno bave pravom žrtava kaznenih djela; 

- prethodno iskustvo izrade modula za edukaciju, programa ili tečajeva edukacije, posebno u 

području zaštite žrtava i srodnih područja;  

- prethodno iskustvo projektne i druge relevantne suradnje s organizacijama civilnog društva;  

- poznavanje sustava za podršku žrtvama kaznenih djela i prekršaja. 

Za urednika: 

- uređivanje tekstova za praktičare, opću populaciju i sl. 

 

Odabir kandidata: 

 

Odluku o odabiru kandidata donijet će Povjerenstvo za odabir u skladu s uvjetima opisanim u ovom 

Pozivu. 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: 

21. rujna 2018. 

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

na javni poziv (VICATIS)“ 

 

Obvezni prilozi: 

(1) Životopis (poželjno u Europass formatu) koji sadrži sve elemente potrebne za bodovanje i ocjenu 

ispunjenja uvjeta natječaja; 

(2) Izjavu kandidata koja dodatno opisuje relevantne kvalifikacije i iskustvo. 

(3) Financijsku ponudu (bruto iznos honorara) za cjelokupni projektni zadatak.  Najviša vrijednost 

ugovora za svakog člana radne skupine  iznosi: EUR 400.1 Najniža ponuda dobit će maksimalan broj 

bodova, a broj bodova smanjivat će se po 1 bod  za svakih 150 kuna. 

Za dodatna pojašnjenja i/ili informacije obratite se Ivani Eterović, voditeljici projekta na hpc@hpc.hr  

 

Dodatne informacije o zadatku: 

 

Ad 1) Modul za edukaciju 

Modul za edukaciju  izradit će se za edukaciju stručnjaka  koji u sklopu svog posla stupaju u 

neposredan  kontakt sa žrtvama kaznenih djela, uključujući policijske službenike, pravosudne 

djelatnike, djelatnike u sustavu socijalne skrbi, djelatnike orgaizacija civilnog društva, zdravstvene 

djelatnike, itd. 

Teme obuhvaćene modulom su:  

a) kako pristupiti  žrtvi kaznenog djela; 

b) kako informirati žrtvu kaznenog djela; 

c) postupak upućivanja u sustav podrške i ostvarivanje različitih oblika podrške. 

Predviđeno je da usvajanje znanja obuhvaćenih modulom  omogući kvalitetnije i učinkovitije 

upućivanje žrtava i informiranje o pravima i dostupnoj podršci  uz korištenje postojećih, službenih 

procedura, a ne kao zamjena za postojeće protokole i postupke. 

                                                           
1
 Ukupna konačna vrijednost ugovora će biti kunska protuvrijednost svote ugovorene u EUR, izračunata po 

tečaju InforEuro na dan isplate. 
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Također, očekuje se da se u modul uključe rezultati istraživanja provedenog na uzorku žrtava 

kaznenih djela i prekršaja te preporuke izrađene na temelju tog istraživanja, kako bi se u njega 

integrirala perspektiva žrtava. 

Za svako od tri tematska područja obuhvaćena modulom  izradit će se sljedeći materijali: 

- PowerPoint prezentaciju s prikazom edukacijskog sadržaja; 

- upute za trenere (npr. trajanje, struktura obrazovnih jedinica, radni zadaci, itd.); 

- reference i dodatni materijali (zajedno sa suradnicima na projektu). 

 

Ad 2) Informativni materijal za web/mobilnu aplikaciju 

Svrha informativnog materijala je pružanje smjernica žrtvama o ostvarivanju njihovih prava i 

dostupnim službama i uslugama podrške u različitim fazama policijskog postupanja i pravosudnog 

postupka. 

Informativni materijal nije zamišljen kao zamjena službenih informacija, već kao dodatni izvor 

informacija prilagođen potrebama žrtve i napisan lako razumljivim i dostupnim jezikom. U njegovoj 

izradi koristit će se svi već dostupni materijali. 

Informativni materijal bit će oblikovan na temelju rezultata istraživanja provedenog  na uzorku žrtava 

i konzultacija s dionicima te na temelju stručnog inputa stručne radne skupine.  

 


