Na temelju Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (zajam broj 4674-HR) između Republike Hrvatske i
Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra (NN 2/03) Jedinica za
provedbu projekta objavljuje

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA
ZA PRUŽANJE SAVJETNIČKIH USLUGA RAZVOJA VODITELJSKIH KOMPETENCIJA U
ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SUSTAVU
Broj natječaja: MOJ/B4/CQ/07/01
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Vlada Republike Hrvatske sklopila je Ugovor o zajmu s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj za Projekt
sređivanja zemljišnih knjiga i katastra. Projekt je sufinanciran iz sredstava darovnice CARDS Europske unije,
a dio sredstava darovnice namjerava se iskoristiti za pokrivanje troškova ugovora za pružanje savjetničkih
usluga razvoja voditeljskih kompetencija u zemljišnoknjižnom sustavu.
Cilj usluga je razvoj voditeljskih kompetencija u zemljišnoknjižnom sustavu u svrhu podizanja razine znanja,
sposobnosti i karakteristika ponašanja nužnih za organizaciju poslova (rad sudske uprave). U ovom
edukacijskom koraku bit će obuhvaćene tri kompetencije iz modela kompetencija: izgradnja odnosa,
komunikacija i timski rad. Slijedom navedenog održat će se edukacija prema modulima: A) Komunikacijske
vještine i izgradnja odnosa i B) Timski rad. U okviru usluga potrebno je izraditi programe edukacijskih modula
A) Komunikacijske vještine i izgradnja odnosa i B) Timski rad. Savjetnik će po odobrenom programu od strane
Naručitelja pripremiti sve edukacijske materijale i pružiti podršku Sektoru za zemljišnoknjižno pravo u
organizaciji radionica edukacijskih modula. Odobreni program edukacije predviđa provođenje u obliku ciklusa
treninga (radionica); predviđeni period pružanja usluga je od svibnja 2007. do rujna 2008.
Jedinica za provedbu projekta u ime Ministarstva pravosuđa, poziva sve zainteresirane savjetnike (pravne
osobe) da iskažu interes za pružanje traženih usluga. U iskazanom interesu potrebno je dostaviti podatke o
sposobnostima za pružanje traženih usluga kao što su: kopija akta o registraciji, opis obavljenih sličnih usluga
i kvalifikacija ključnog osoblja, godišnje programe edukacije menadžmenta, gotove brošure i sl. Savjetnici se
mogu udruživati kako bi zadovoljili tražene zahtjeve.
Opširniji Opis obveza s tražnim kvalifikacijama kao i predlošci obrazaca (životopisi predloženog stručnog
kadra i referentna lista) koje je potrebno ispuniti i dostaviti zajedno s iskazom interesa, dostupni su na
internetskoj stranici Projekta: www.uredjenazemlja.hr (u odjeljku Nabava).
Provedba natječaja bit će izvršena u skladu sa Smjernicama Svjetske banke: Odabir i zapošljavanje
konzultanata od strane Zajmoprimaca Svjetske banke, Svjetska banka, siječanj 1997. (revidirano u rujnu
1997., siječnju 1999. i svibnju 2002.).
Zainteresirani savjetnici mogu dobiti detaljnije obavijesti na navedenoj adresi radnim danom od 9 do 16 sati.
Iskaz interesa treba biti zaprimljen na dolje navedenoj adresi do srijede, 11. travnja 2007. do 12 sati:
Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra
Jedinica za provedbu projekta
Berislavićeva 11a (2. kat), 10000 Zagreb
tel. 01/4886-222, faks 01/4886-223
e-pošta: tender@zikprojekt.hr
www.uredjenazemlja.hr

