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Република Србија / Републички геодетски завод (у даљем тексту: РГЗ) је прималац зајма од 
Међународне банке за обнову и развој (у даљем тексту: Светска банка) за реализацију пројекта 
Унапређење земљишне администрације у Србији и намерава да део средстава из овог зајма 
употреби за плаћања консултантских услуга за потребе масовне процене вредности 
непокретности. У ту сврху оглашавамо намеру упошљавања 4 консултанта и то: 

 Консултант за координацију рада између пилот општина и РГЗ - 4 индивидуална 
консултанта; 

Горе наведени консултанти ће радити на координацији активности у оквиру пилот пројеката 
масовне процене вредности непокретности између РГЗ-а, представника локалне самоуправе, 
јавних предузећа и других локалних представника са територије града/општине за коју су 
задужени. 

Консултанти ће радити пуно радно време у пословним просторијама локалне самоуправе за 
које су надлежни и бити директно одговорни и извршавати налоге начелника Одељења за 
процену и вођење вредности непокретости или другог стално запосленог лица РГЗ-а које је 
одредио начелник одељења. Консултантски послови захтевају свакодневну комуникацију и 
честе састанке између наведених институција ради лакше и ефикасније сарадње. Отворене 
позиције су распоређене по локалним самоуправама пилот општина и то на следећи начин: 
 

Пилот општина  Број консултаната 

Велико Градиште  1 

Зрењанин  1 

Пирот  1 

Чачак  1 

Укупно  4 

 

Дужности Консултанта за координацију рада између пилот општина и РГЗ су да: 
организује дневну комуникацију између кабиента градоначелника/председника општине, 
локалне пореске администрације и других релевантних институција и јавних предузећа у пилот 
оштини и РГЗ-а; организује комуникацију између РГЗ-а и других заинтересованих страна на 
локалном нивоу; координира заједничке активности РГЗ-а и пилот оштине; координира и 
пружа подршку у размени података између РГЗ-а и релелвантних институција у пилот оштини; 
сарађује на дефинисању стратегија за обавештавање јавности, односе с јавношћу и стратегији 
за пријем и обраду предлога, примеди и жалби грађана; припрема месечне извештаје о 
активностима у оквиру пилот општине и о размени и прикупљању података; израђује годишње 
извештаје о прикупљању пореза на имовину у оквиру пилот општине; учествује у изради 



 

компаративне студије о резултатима пилот пројекта и обавља друге задатке у вези са 
координацијом активности на пилот пројектима. 

Минимални захтеви за позицију Консултанта за унос и верификацију података су: Мастер 
(или ранији еквивалент овог степена) из области Економије, Грађевине, Геодезије, Архитектуре 
или сродне области, познавање локалног тржишта непокретности, основно познавање рачунара 
(MS Office пакет, интернет претраживачи, електронска пошта) и познавање српског језика на 
нивоу матерњег. Пожељно је да кандидат има искуство у односима с јавношћу, возачку 
дозволу Б категорије и радно знање говорног и писаног енглеског језика. 

Републички геодетски завод позива све заинтересоване квалификоване индивидуалне 
консултанте да доставе изјаве о својој заинтересованости за пружање горе поменутих услуга. 
Заинтересовани консултанти треба да доставе: пратеће писмо, радну биографију – CV и доказе 
о квалификацији – дипломе, уверења, сертификати, препоруке, којима доказују  да поседују 
потребне квалификације и релевантно искуство за обављање услуга. 

У поступку евалуације за наведене позиције користиће се следећи критеријуми за избор, са 
одговарајућим бодовима: 

  Специфично искуство од значаја за ангажман … 30 б 
  Квалификације за ангажман ……….…..………… 30 б 
  Компетенције за ангажман …............…….......… 40 б 

 
Заинтересовани консултанати морају обратити пажњу на параграф 1.9 смерница Светске банке  
"Селекција и запошљавање консултаната од стране Зајмопримаца Светске банке", издатим у 
јануару 2011. године и ревидиран у јулу 2014. године, који уређује политику Светске банке у 
вези са сукобом интереса. 

Селекција консултаната се врши у складу са процедуром за Селекцију индивидуалних 
консултаната (ИК) која је прописана у документу Светске банке под називом Смернице: 
"Селекција и запошљавање консултаната од стране Зајмопримаца Светске банке", издатом у 
јануару 2011. године и ревидираним у јулу 2014. године.  

Додатне информације могу се добити на доле наведеној адреси, радним данима од 09:00 до 15:00 
часова. 

Изјаве о заинтересовати могу бити достављене у писаној форми на адресу испод, или путем 
електронске поште (Е-mail) најкасније до 25. јула 2018. године, 12:00 часова.  

При подношењу Изјаве о заинтересовати, назначити позицију за коју се конкурише. 

Републички геодетски завод 
Јединица за имплементацију пројекта 
Булевар војводе Мишића 39 
11000 Београд, Република Србија  
ПИСАРНИЦА, соба бр.М001, приземље  
Тел.  +381 11 715 27 11 
Фаx: +381 11 715 26 09 
e-mail: wb@rgz.gov.rs 


