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Одељење а скупштинске послове, послове Већа и председника
СГ I П 01 - Рад Одељења за скупштинске послове, послове Већа и
председника
 процес припреме за доношење одлука,
 процес припреме за пријем корисника,
 процес обављања стручних послова за потребе радних тела Скупштине,
 процес израде нормативних аката,
 процес пружања бесплатне правне помоћи корисницима.

Одељење за општу управу
СГ II П 01 – Рад Одељења за опште послове
СГ II 01 П 01 – Процес управљања документима
СГ II 02 П 01 – Процес управљања људским ресурсима











процес одржавања, унапређења и безбедности информационог система,
процес увођења е-управе и е-сервиса,
процес вођења бирачког списка,
процес обавештавања о спровођењу избора,
процес управљања возним парком и одржавања возила,
процес доставе поднесака корисницима,
процес управљања документима,
процес пружања услуга (сахрањивање о трошку општине),
процес пријема, чувања и издавања нађених ствари,
процес управљања људским ресурсима.

Одељење за буџет и финансије
СГ III П 01 – Рад Одељења за буџет и финансије
СГ III 01 П 01 – Процес обављања набавки
 процес планирања, израде и реализације буџета,
 процес обављања стручних послова за потребе радних тела,
 процес набавке.

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
СГ IV П 01- Рад Одељења за имовинско-правне и стамбене послове




процес укњижбе непокретности,
процеси вођења управних поступака из имовинско-правне и стамбене области,
процеси вођења евиденција о непокретностима.

Служба за односе са јавношћу
СГ V П 01 – Рад Службе за односе са јавношћу

Одељење за грађевинске послове
СГ V П 01 - Рад Одељења за грађевинске послове
 процеси вођења управних поступака из области градње (издавање решења о грађевинској
дозволи, одобрењу извођења радова на инвестиционом одржавању, адаптацији и
реконструкцији, издавање решења о употребној дозволи и сл.).

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију
СГ VII П 01 - Рад Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију
 процес пружања услуга из комуналне области (привремени објекти, рекламе, сеча стабала и сл.),
 процес инспекцијског надзора у комуналној области.
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Одељење за друштвене делатности и пројекте развоја
СГ VIII П 01 - Рад Одељења за друштвене делатности и пројекте развоја




процес вођења евиденција и издавања уверења о подацима из евиденција
(приватних предузетника, избеглица, борачко инвалидске заштите, и сл.),
процеси регулисања статуса избеглица, бораца и инвалида,
остали послови из ове области у вези са развојем занатства, туризма и
угоститељства.
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