
 

ЈЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРНУ 

РЕВИЗИЈУ 

 

МК Доњи Агићи 

-матичар- 

МК Добрљин 

-матичар- 

 МК Рудице 

-матичар- 

МК Сводна 

-матичар- 
 МК М.Н. Рујишка 

-матичар- 
 

МК Нови Град 

-матичар- 
 

Одсјек за борачко-

инвалидску заштиту  

 

Шеф Одсјека  

 
ВСС за борачко-

инвалидску заштиту 

ВСС за управно рјешавање  

СС за финансије борачко - 

инвалидске заштите 

Одсјек за управне 

послове 

  

Шеф Одсјека 

 

ССС за грађанска стања,  

ССС за пружање правне 

помоћи грађанима,  

ССС за људске ресурсе, 

ВСС за административно - 

техничке послове СО-е,  

ВСС шеф писарнице,  

ВСС за мјесне заједнице,  

СС за пе рсоналне 

послове, 

СС за протокол 

СС за архиву 

ССза овјеру потписа, 

рукописа и преписа 

СС за пријем и отпрему 

поштанских пошиљки 

СС за оперативно 

техничке послове СО-е 

 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И 

ФИНАНСИЈЕ 

Одсјек за финансије и буџет 
  
Шеф Одсјека 
  
ССС за приходе и буџет 
ВСС за финансије и буџет 

Начелник Одјељења 
  

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И 

ПОЉОПРИВРЕДУ 

Одсјек за привреду 
  
Шеф Одсјека 
  
ССС за управно-правне послове из 

области предузетничке дјелатности 

ССС за управљање природним 

ресурсима 

ССС за планирање и развој трговине 

ВСС за анализу стања у сектору 

малих и средњих предузећа, 

предузетничкој дјелатности и за 

информисање 

ВСС за вођење база података у 

сектору малих и средњих предузећа 

и предузетничке дјелатности 

ВСС за унапређење пословне 

инфраструктуре 

СС за истраживање тржишта 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ 

Начелник Одјељења 
  

ВСС за просвјету и културу 

ВСС за породицу и омладину 

ВСС за спорт и невладине 

организације 

ВСС за социјалну и здравствену 

заштиту 

ВСС за избјеглице, расељена 

лица и повратнике 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

Начелник Одјељења 
  

Одсјек за урбанизам и 

просторно планирање 

 

Шеф Одсјека 

 

ССС за локацијске услове и 

просторно планирање 
СС за грађевинске послове 

Одсјек за стамбено-комуналне 

дјелатности, имовинско 

правне послове и заштиту 

животне средине 

 

Шеф Одсјека 

  

ССС за имовинско правне 

послове 

ССС за комуналну дјелатност 

ССС за заштиту животне 

средине 

ССС за припрему, праћење и 

надзор инвестиција 

ССС за саобраћај и путеве 

ВСС за стамбене послове  
ВСС за водопривреду и водне 

ресурсе 

 

ТЕРИТОРИЈАЛНА 

ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА 

ОДСЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ 

ПОЛИЦИЈУ 

ОДСЈЕК ЗА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 
ОДСЈЕК ЗА 

УПРАВЉАЊЕ 

РАЗВОЈЕМ 

ОДСЈЕК ЗА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ 

Одсјек за трезор 
  
Шеф Одсјека 
  

ССС  за вођење основних 

средстава  

ВСС за вођење главне књиге и 

контирање 

СС главни књиговођа  

СС За обрачун плата, накнада, 

благајну, унос добављача и 

наруџбеница 

СС за унос обавеза 

СС за фактурисање и праћење 

наплате прихода општине 

СС  

за плаћање обавеза и поравнање 
извода 
  
  

Начелник Одјељења 
  

Одсјек за пољопривреду 
  
Шеф Одсјека 

 

СССуправљање пољопривредно – 

прехрамбеним производима 

ССС за воћарство и 

виноградарство 

ССС за сточарство 

ССС   за узгој и селекцију 
  

  
Шеф Одсјека 
  
  
ССС за јавне набавке 

СС за јавне набавке 

  
Шеф Одсјека 
  
  
ССС за стратешко планирање, 

интеграције и сарадњу  

ССС за подстицање локалне 

привреде и подршку 

инвеститорима 

ВСС за развој, 

имплементацију и праћење 

пројеката 

ВСС за инвестиције 

СС за административно - 

техничке послове 

  

Шеф Одсјека 

  

  

ССС за информатичке 

послове 

Радник на пријему странака 

Возач 

Портир 

Кућни мајстор-ложач 

Достављач поште – курир 

Радник на одржавању чистоће 

Руководилац Јединице 

Интерни ревизор 

Дежурна ватрогасна 

служба 

 

Командир одјељења 

Ватрогасац 

 

Превентивно сервисна 

служба  

 

Сервисер 

Ватрогасац – возач 

моторних возила 

Референт за одржавање 

опреме и имовине 

Старјешина 

 Замјеник старјешине 

  

ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ 

ЗАШТИТУ 

  
Шеф Одсјека 

 

ВСС за мјере цивилне заштите 

и оперативно наставне 

послове 

СС за осматрање, 

обавјештавање и узбуњивање 
  
  
 

Шеф Одсјека 

 

 

Инспекцијски послови 

 

Тржишни инспектор 

Инспектор за храну 

 Ветеринарски инспектор 

Урбанистичко - грађевински инспектор 

Пољопривредни инспектор 

Саобраћајни инспектор 

 

 

Комунална полиција 

 

Комунални полицајац 

Oператер на рачунару 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Стручна служба СО-е 

Секретар скупштине 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД 

 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

Начелник Одјељења 
 

Кабинет Начелника 

 

Шеф Кабинета  

 

Стручни савјетник за привреду и развојне пројекте 
Стручни савјетник за заступање Општине пред судовимa 

Стручни савјетник за правне послове 

ССС за односе с јавношћу 
ССС за успостављање, спровођење и развој финанасијског управљања и контроле 

ВСС за административно техничке послове 


