
 

 

 

 

 

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: 

 Кампањe за јачање свести грађанa 

Овај позив за изражавање заинтересованости се односи на услуге које ће обухватати ангажовање 

консултанатске фирме за период од 2016. године до 2020. године. 

 

Услуге ће обухватити припрему и спровођење Стратегије за кампању jaчања свести грађана која 

треба да подржи реформске активности које Републички геодетски завод спроводи да би 

унапредио ефикасност, транспарентност, доступност и поузданост система за управљање 

непокретностима у Републици Србији. Консултантска фирма треба да изради и спроведе медија 

план, обезбеди имплементацију одговарајућих интернет решења, као и успостављање help-desk-а. 

Такође од конусултантске фирме се очекује да обезбеди апликације за смарт мобилне телефоне, 

приручник за запослене о начину комуникације са странкама, организацију догађаја и прес 

конференција. 

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

  Специфично искуство од значаја за ангажман … 50 б 

  Квалификације за ангажман ……….…..………… 30 б 

  Компетенције за ангажман …............…….......… 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). 

Заинтересованe консултантске фирме 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 (пратеће писмо, искуство 
консултантске фирме на сличним пословима, опис сличних задатака, радна биографија – биографије 

 



кључног особља које ће бити ангажовано) на доле наведену адресу најкасније до 6. јула 2016. 
године, у 12:00. 

При подношењу Изјаве о заинтересовати, назначити позицију за коју се 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 

 


