
 

 

 

 

 

Рeпублика Србија 

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 

Пројекат УНАПРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШНЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ У СРБИЈИ 
IBRD 84860 

Консултантске услуге 
Изјаве о заинтересованости 

Овај позив за достављање Изјава о заинтересованости се заснива на општем обавештењу о набавци 
за овај пројекат који је објављен у UN Development Business, br. WB1798-04/15 од 15. априла 2015. 
године. 

Република Србија / Републички геодетски завод 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 по уговору 
за консултантске услуге: 

 Стручњак за ажурирање статуса управних предмета - 20 индивидуалних консултаната 

Стручњак за ажурирање статуса управних предмета у службама за катастар непокретности (у даљем 
тексту: Консултант) ће радити на пословима ажурирања стварног статуса управних предмета 
мигрираних у централну базу ДМС-а. 

Планирани почетак ангажовања је Април 2020. године, а период трајања ангажовања је 12 месеци. 
Консултанти ће радити пуно радно време.  

Консултант ће поступати по прописаној процедури која је донета од стране Сектора за катастар 
непокретности и вршити ажурирање предмета у ДМС-у. 

Поступак ажурирања статуса управних предмета подразумева да се приликом уноса података врши 
скенирање, припрема за трајно одлагање предметне документације и њено одлагање у служби за КН 
складу са методама прописаним од стране одељења Дигиталног архива. 

Консултант треба да изврши ажурирање минимум 50 управних предмета дневно, као и скенирање 
документације за минимум 25 управних предмета дневно. 

Консултанти ће радити пуно радно време, у пословним просторијама следећих служби за катастар 
непокретности: 

 

1. СКН Ниш 
2. СКН Нови Сад 1 
3. СКН Обреновац 
4. СКН Сомбор 
5. СКН Суботица 
6. СКН Шабац 
7. СКН Сремска Митровица 
8. СКН Крагујевац 
9. СКН Врање 
10. СКН Панчево 

11. СКН Вождовац 
12. СКН Чачак 
13. СКН Лесковац 
14. СКН Вршац 
15. СКН Смедерево 
16. СКН Пожаревац 
17. СКН Нови Сад 2 
18. СКН Звездара 
19. СКН Нови Београд 
20. СКН Палилула 

 



У свакој од поменутих служби биће ангажован по један консултант. 

Минимални услови за ову позицију су следећи: диплома средње школе геодетске, правно-
биротехничке или друге школе сличног типа и познавање рада на рачунару (OS Windows, MS Office, 
Internet). Кандидати који имају диплому више школе или факултета из поменутих области као и 
искуство рада у катастру имају предност.  

У поступку евалуације за наведену позицију користиће се следећи критеријуми за избор, са 
одговарајућим бодовима: 

  Квалификације за ангажман ….................................... 50 б 

  Познавање рада на рачунару ......…..………….......... 30 б 

  Предности ........................................…..….......…......... 20 б 

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 (са ревизијом из 
јула 2014. године). 

Заинтересовани консултанти могу добити додатне информације на доле наведеној адреси, радним 
данима од 09:00 до 15:00 часова. 

Јединица за имплементацију пројекта Светске банке (ЈИП) позива све заинтересоване да доставе 
изјаве о својој заинтересованости за пружање горе поменутих услуга уз обавезну назнаку за коју 
службу - град (пратеће писмо, радна биографија – CV и докази о квалификацији – дипломе, уверења, 
сертификати, препоруке). Изразе заинтересованости поднети путем електронске поште или на доле 
наведену адресу, најкасније до 15. марта 2020. године, у 12:00 часова. 

При подношењу Изјаве о заинтересовати, назначити службу-град за коју кандидат конкурише. 

Републички геодетски завод 

Јединица за имплементацију пројекта 

11000 Београд, Србија  

Булевар војводе Мишића 39,  

ПИСАРНИЦА, соба бр.115, 1. спрат  

Тел./Фаx: +381 11 2652 408 

Е-mail: wb@rgz.gov.rs 

 


