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У складу са чланом 26. став 4. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање 

упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени гласник 

Републике Српске“, број 42/17) Конкурсна комисија за спровођење поступка за пријем 

службеника у Општинску управу Дервента даје  

 

                                                    О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

Усмени интервју по расписаном Јавном конкурсу за попуњавање упражњених   радних   

мјеста службеника у Општинску управу Дервента, објављеном у „Службеном гласнику 

Републике Српске“, број 97/18  и „Гласу Српске“ од 7. октобра  2018  године , одржаће 

се дана 19. новембра  ( понедјељак ) 2018 године у згради Општине Дервента ( 

конференцијска сала) ул Трг ослобођења бб Дервента, за  кандидате који испуњавају 

опште и посебне услове из Јавног конкурса , по седећем распореду: 

- За радно мјесто:  сарадник за административно-техничке послове цивилне 

заштите: у   Одјељењу за стамбено-комуналне послове : 

1. Сарић Аница  са  почетком у  12,50 часова,      

2. Носовић Драган са  почетком у  13,00 часова, 

3. Ђекић Катарина са почетком у 13,10 часова, 

4. Дурмиш Сузана са  почетком у  13,20 часова, 

       5. Кузмановић Славен са  почетком у  13,30 часова. 

       6 .Тодорић Татјана са  почетком у  13,40 часова, 

       7. Велимир Дарко са  почетком у  13,50 часова, 

За радно мјесто  . општински урбанистичко-грађевински инспектор у Одјељењу за 

инспекцијске послове :  

       1.. Топић  Љубинко са  почетком у  14,00 часова, 

       2. Малешевић Данијела са  почетком у  14,10 часова, 

      3 . Ножица Драган са  почетком у  14,20 часова, 

- За радно мјесто: самостални стручни сарадник за информациони систем у  

Одјељењу за општу управу :  

1. Видић Саша  са  почетком у  14,30 часова, 

 



                                                                           2 
 

 

 

- За радно мјесто : самостални стручни сарадник за комуналне послове и  

путеве у Одјељењу за стамбено-комуналне послове :  

1. .Видовић Жељана са  почетком у  14,40 часова. 

 

Позивају се кандидати да у назначено вријеме дођу на напријед поменуту адресу  те да са 

собом понесу идентификациони документ (лична карта или пасош).  

Уколико неко од позваних кандидата из било којих разлога не приступи  интервјуу у 

напријед наведено вријеме, биће искључени из даље процедуре одабира. 

 

Датум: 09. новембар 2018. године. 

 

                                                               Конкурсна комисија за спровођење поступка за пријем               

                                           службеника у Општинску управу   Дервента            

                                                                                            

 

 


