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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:
•
•

Консултант за израду дигиталног катастарског плана (ДКП) - 56 индивидуалних
консултаната
Консултант за контролу квалитета радова на изради дигиталног катастарског плана (ДКП) 4 индивидуална консултанта

Индивидуални консултанти ће радити на изради ДКП, мануелном дигитализацијом скенираних
аналогних планова за потребе формирања геодетско-катастарског информационог система.
Консултанти ће радовe изводити у складу са Уредбом о дигиталном геодетском плану ("Службени
гласник РС", број 15/2003, 18/03 и 85/08) и Стручним упутством за израду ДКП, верзија 2.0.
Планирани почетак ангажовања је фебруар 2016. године, а период трајања ангажовања је 12
месеци. Консултанти ће радити пуно радно време, у две смене.
Консултант за израду ДКП
Консултант за израду ДКП прикупља податке по следећим темама: катастарске парцеле,
делови катастарских парцела према начину коришћења земљишта, зграде и други
грађевински објекти; срачунава површине парцела са припадајућим деловима у катастарској
општини.
Минимални услови за ову позицију су следећи: средња геодетска школа / виша геодетска
школа / геодетски факултет или студенти завршне године студија геодезије; познавање рада
на рачунару (OS Windows, MS Office, Internet). Пожељно је искуство у коришћењу GIS или
CAD софтвера и познавање рада у окружењу програмских пакета MapSoft 2000 и ArcGIS,
као и искуство на пословима израде ДКП.
Консултант за конролу квалитета радова на изради ДКП
Консултант за контролу квалитета радова на изради ДКП врши припремне радове; прикупља
податке по следећим темама: катастарске парцеле, делови катастарских парцела према

начину коришћења земљишта, зграде и други грађевински објекти; срачунава површине
парцела са припадајућим деловима у катастарској општини; врши контролу квалитета радова
у групи у којој је постављен као контролор; врши тематске и тополошке контроле над
формираном базом података; формира технички извештај о реализацији радова.
Минимални услови за ову позицију су следећи: стечено више или високо образовање из
области геодезије; најмање 2 године радног искуства; познавање рада на рачунару (OS
Windows, MS Office, Internet). Пожељно је познавање рада у окружењу програмских пакета
MapSoft 2000 и ArcGIS, као и искуство на пословима израде ДКП.
У поступку евалуације за наведене две позиције користиће се следећи критеријуми за избор, са
одговарајућим бодовима:
− Специфично искуство од значаја за ангажман …
− Квалификације за ангажман ……….…..…………
− Компетенције за ангажман …............…….......…

50 б
30 б
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 (пратеће писмо, радна
биографија – CV и докази о квалификацији) на доле наведену адресу најкасније до 14. фебруара
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. 001
Тел./Фаx: +381 11 2652 408
Е-mail: wb@rgz.gov.rs

