În baza articolului 46 al Deciziei privind modificarea și completarea Statutului Comunei Jitiște
("Buletinul Oficial al Comunei Jitiște", numărul 5/2019) ale articolelor 45 și 47 ale Regulii de procedură
a Adunării Comunei Jitiște ("Buletinul Oficial al Comunei Jitiște", numărul 40/2016) Comisia pentru
probleme statutare și acte normative ale Adunării Comunei Jitiște, la sesiunea de pe data de 22 februarie
2019, a stabilit textul consolidat al Statutului Comunei Jitiște.
Acest text consolidat conține textul statutului Comunei Jitiște adoptat pe data de 7 octombrie
2008, ("Buletinul Oficial al Comunei Jitiște", numărul 16/2008), Decizia privind modificarea și
completarea Statutului Comunei Jitiște adoptată pe data de 25 iunie 2013 ("Buletinul Oficial al Comunei
Jitiște", numărul 20/2013), Decizia privind modificarea și completarea Statutului Comunei Jitiște adoptată
pe data de 19 iunie 2018 ("Buletinul Oficial al Comunei Jitiște", numărul 19/2018) și Decizia privind
modificarea și completarea Statutului Comunei Jitiște adoptată pe data de 31 ianuarie 2019 ("Buletinul
Oficial al Comunei Jitiște", numărul 5/2019) și se publică în "Buletinul Oficial al Comunei Jitiște".
STATUTUL COMUNEI JITIȘTE
-Text consolidatI DISPOZIȚII DE BAZĂ
Subiect de editare
Articolul 1
Prin acest Statut, conform legii, se modifică drepturile și atribuțiile Comunei Jitiște (în continuare:
Comuna) și modul de realizare al acestora, numărul deputaților ai Adunării Comunei Jitiște (în
continuare: Adunarea) și organizarea și munca organelor și serviciilor, determinarea organismului
autorizat să inițieze proceduri în fața Curții Constituționale sau Administrative, modul în care cetățenii
gestionează afacerile din competența comunei, condițiile pentru exercitarea formelor de autoguvernare
directă, desfășurarea unei audieri publice obligatorii în timpul pregătirii statutului, bugetului (în partea
legată de planificările investițiilor), planurilor strategice de dezvoltare, determinarea ratei veniturilor din
surse, planuri spațiale și urbane, precum și alte acte generale bazate pe propuneri de cetățeni calificați sau
cereri ale unei treimi din consilieri, înființarea, modul de alegere a organelor și activitatea comunității
locale și alte forme de autoguvernare locală, utilizarea oficială a limbilor și a scripturilor minorităților
naționale, în conformitate cu legislația și alte chestiuni importante pentru comună.
Toate substantivele utilizate în această Decizie în genul masculin, care au și un gen feminin,
implică și în același timp includ aceleași substantive în genul feminin. Substantivele care denotă funcții
oficiale și funcții în autoguvernarea locală sunt utilizate într-o formă care exprimă genul persoanei care le
deține.
Poziția comunei
Articolul 2
O comună este o unitate teritorială în care cetățenii își exercită dreptul la autoguvernare locală în
conformitate cu Constituția, Legea și prezentul statut.
Cetățenii care au dreptul de a vota și au reședința pe teritoriul comunei, gestionează treburile
comunei în conformitate cu Legea și prezentul statut.

Cetățenii participă la realizarea autonomiei locale prin inițiative civice, adunări cetățenești,
referendumuri, alte forme de participare a cetățenilor la desfășurarea afacerilor comunale și prin
consilierii lor în Adunarea comunală, în conformitate cu Constituția, Legea și prezentul statut.
Teritoriul
Articolul 3
Teritoriul comunei, determinat de lege, este constituit din așezări, adică zone ale comunelor
cadastrale care fac parte din acesta, după cum urmează:
localitatea
Comuna cadastrală
1. Žitište
c.d. Žitište
2. Banatski Dvor
c.d. Banatski Dvor
3. Torda
c.d. Torda
4. Banatsko Karađorđevo
c.d. Banatsko Karađorđevo
5. Čestereg
c.d. Čestereg
6. Ravni Topolovac
c.d..Ravni Topolovac
7. Torac
c.d. Begejci
8. Banatsko Višnjićevo
c.d. Banatsko Višnjićevo
9. Novi Itebej
c.d. Novi Itebej
10. Srpski Itebej
c.d. Srpski Itebej
11. Međa
c.d. Međa
12. Hetin
c.d. Hetin
Numele așezărilor și ale comunelor cadastrale sunt stabilite prin Lege.
Numele așezărilor sunt stabilite și scrise în limba minorității naționale, conform tradiției și
ortografiei sale, în conformitate cu Legea și deciziile Consiliului național al minorităților naționale.
Înființarea și desființarea comunei, determinarea teritoriului și sediului său, schimbarea granițelor
și a sediului sunt reglementate de Lege, cu avizul cetățenilor, obținut anterior, cu avizul Adunării
comunale și al organului competent al autonomiei teritoriale.
Statutul de persoană juridică
Articolul 4
Comuna are statutul de persoană juridică.
Sediul comunei se află în Jitiște, strada Cara Dušana nr. 15.
Comuna are un site oficial la: www.zitiste.rs.
Limbaj și script
Articolul 5
Limba sârbă și alfabetul chirilic sunt utilizate oficial în comună.
Pe lângă alfabetul chirilic, alfabetul latin este în uz oficial.
În uz oficial sunt, de asemenea, limbile minorităților naționale: maghiară și română și scripturile
lor.

Simboluri comunei
Articolul 6
Comuna are o stemă și un drapel.
Simbolurile comunei (stema și drapelul), precum și utilizarea lor, sunt reglementate mai detaliat
printr-o decizie a Adunării comunale.
Articolul 7
Simbolul comunei poate fi evidențiat numai cu simboluri de stat.
Simbolurile statului, simbolurile provinciei autonome Voivodina, stema și drapelul comunei,
precum și simbolurile minorităților naționale a căror limbă este folosită oficial pe teritoriul comunei, se
evidențiază în sediile oficiale ale organelor comunale.
Sigiliul
Articolul 8
Organele comunei au un sigiliu rotund cu textul: „Republica Serbia - Provincia Autonomă
Voivodina - Comuna Jitiște, Jitiște” și stema Republicii Serbia, în mijlocul sigiliului.
Textul sigiliului comunei este scris în limba sârbă, alfabetul chirilic și latin și în limbile maghiară
și română.
Aniversarea comunală
Articolul 9
Comuna are aniversare.
Aniversarea comunei este pe data de 12 decembrie.

Premii și recunoașteri publice
Articolul 10
Comuna stabilește premii și alte recunoașteri publice către organizații, asociații cetățenești și
cetățeni pentru realizări semnificative în producție, știință, artă, sport și alte domenii sociale.
Comuna poate acorda titlul de cetățean de onoare unei persoane a cărei activitate și realizări sunt
de o importanță deosebită pentru comună, cu acordul prealabil al ministerului responsabil pentru afacerile
autoguvernarii locale.
Premiile și alte recunoașteri publice și titlul de cetățean de onoare sunt acordate cu ocazia Zilei
Comunei.
Tipurile de premii și alte recunoașteri publice, condițiile și modul de acordare a acestora, precum
și condițiile și modul de acordare a titlului de cetățean de onoare sunt reglementate printr-o Hotărâre
specială a Adunării comunale.
Determinarea numelui părții locurilor populate
Articolul 11
Comuna determină numele străzilor, piețelor, cătunelor și altor părți ale locurilor populate de pe
teritoriul său printr-o decizie specială, cu acordul prealabil al Ministerului autoguvernării locale.

În procedura de schimbare a numelor străzilor, piețelor, cartierelor orașelor, cătunelor și a altor
părți ale locurilor populate, este necesar avizul Consiliului Național al Minorităților Naționale ale căror
limbi sunt în uz oficial pe teritoriul comunei.
Publicitatea muncii
Articolul 12
Activitatea organelor comunale este publică.
De regulă, publicitatea muncii este asigurată:
1. prin emiterea buletinului oficial al comunei, buletine, buletine informative, prin cooperare cu
mass-media, prin prezentarea deciziilor și a altor acte publicului prin intermediul mijloacelor de
informare scrise și electronice și înființarea unei prezentări pe internet;
2. prin organizarea de audieri publice în conformitate cu legea, cu prezentul statut și deciziile
organelor comunale;
3. prin organizarea de audieri publice în conformitate cu prezentul statut și cu Regulamentul de
procedură al Adunării;
4. și prin alte cazuri determinate de prezentul statut și de alte acte ale organelor comunei.

Proprietate comunală
Articolul 13
Comuna are propria proprietate.
Organele comunale dispun de proprietatea comunei pe care o administrează independent, în
conformitate cu legea, prezentul statut și alte acte ale comunei.
În proprietatea publică a comunei, în conformitate cu legea, se află:
- mărfuri de uz general pe teritoriul comunei (drumuri comunale, drumuri necategorizate, străzi
care nu fac parte din autostradă sau drum de stat de ordinul I și II, piețe și parcuri publice etc.);
- rețea comunală pe teritoriul comunei;
- bunuri imobile și mobile și alte drepturi de proprietate utilizate de organele și organizațiile
comunei;
- bunuri aflate în proprietatea publică pe care dreptul de utilizare au comunitățile locale pe
teritoriul comunei, instituțiile, agențiile publice și alte organizații fondate de comună;
- alte bunuri imobile și mobile și drepturi de proprietate, în conformitate cu legea care
reglementează proprietatea publică.
II ATRIBUȚIILE COMUNEI
Atribuțiile comunei
Articolul 14
Comuna îndeplinește sarcini din competența sa determinate de Constituție și de Lege, sarcini în
cadrul drepturilor și îndatoririlor Republicii încredințate acesteia prin Lege, precum și sarcini încredințate
acesteia de către Provincia Autonomă Voivodina prin decizia sa.

Atribuțiile comunei definite prin Constituție și Lege
Articolul 15
Comuna, prin organismele sale, în conformitate cu Constituția și legea:
1) adoptă Statutul, bugetul și contul final, planul spațial și urbanistic și planul de dezvoltare al
comunei Jitiște, precum și planurile strategice și programele de dezvoltare economică locală;
2) reglementează și asigură desfășurarea și dezvoltarea activităților comunale, transportului local,
utilizarea terenurilor de construcție și a spațiilor comerciale;
3) are grijă de construcția, reconstrucția, întreținerea și utilizarea drumurilor comunale
necategorizate, precum și a străzilor și a altor clădiri publice de importanță comunală;
4) are grijă de satisfacerea nevoilor cetățenilor în domeniul educației (educație preșcolară și
educație primară și secundară și creștere), în domeniul activităților de cercetare științifică și inovare,
cultură, sănătate și protecție socială, protecția copilului, sport și cultură fizică;
5) asigură realizarea nevoilor speciale ale persoanelor cu dizabilități și protecția drepturilor
grupurilor vulnerabile;
6) are grijă de dezvoltarea și îmbunătățirea turismului, meșteșugăritului, cateringului și al
comerțului;
7) adoptă și implementează programe pentru stimularea dezvoltării economice locale, întreprinde
activități pentru menținerea investițiilor existente și atragerea de noi investiții și îmbunătățește condițiile
generale de afaceri;
8) are grijă de protecția mediului, protecția împotriva dezastrelor naturale și de altă natură,
protecția bunurilor culturale de importanță pentru comuna Jitiște;
9) are grijă de protecția, amenajarea și utilizarea terenurilor agricole și pune în aplicare politica de
dezvoltare rurală;
10) are grijă de realizarea, protecția și promovarea drepturilor omului și a minorităților, a egalității
de gen, precum și de informațiile publice din comuna Jitiște;
11) formează și reglementează organizarea și activitatea organismelor, organizațiilor și serviciilor
pentru nevoile comunei Jitiște, organizează serviciul de asistență juridică pentru cetățeni și reglementează
organizarea și activitatea consiliilor de pace;
12) determină simbolurile comunei Jitiște și utilizarea acestora;
13) gestionează proprietatea comunală și determină ratele veniturilor sursă, precum și valoarea
taxelor locale;
14) prescrie contravenții pentru încălcarea reglementărilor comunale;
15) îndeplinește alte sarcini de importanță locală stabilite de lege, precum și sarcini de interes
direct pentru cetățeni, în conformitate cu Constituția, Legea și prezentul statut.
Sarcinile din competența comunei, stabilite de Constituție și de lege, sunt mai strâns determinate
de lista unificată de sarcini ale unităților de autoguvernare locală furnizate de ministerul responsabil
pentru autoguvernarea locală în conformitate cu legea.
Serviciile publice ale comunei
Articolul 16

Pentru a-și exercita drepturile și îndatoririle și pentru a satisface nevoile populației locale, comuna
poate, printr-o decizie specială, să înființeze: companii, instituții și alte organizații care prestează servicii
publice.
Numirea organelor de serviciu public ale comunei
Articolul 17
Adunarea comunei numește membrii consiliilor de administrație și de supraveghere și directorii
companiilor publice, instituțiilor, organizațiilor și serviciilor al căror fondator este pentru o perioadă de 4
ani, cu excepția cazului în care Legea prevede altfel.
Consimțământul pentru planurile și programele de afaceri ale serviciului public
Articolul 18
Companiile, instituțiile și alte organizații al căror fondator sau proprietar majoritar este comuna
sunt obligați să prezinte Adunării comunale pentru aprobare planuri de lucru și dezvoltare multianuale,
precum și programul anual de afaceri.
Încredințarea afacerii unei persoane juridice sau fizice
Articolul 19
Comuna poate, prin contract, pe principiile concurenței și publicității, să încredințeze unei
persoane juridice sau fizice îndeplinrea anumitor activități de competența sa.
Încredințarea activităților menționate la alineatul (1) al acestui articol este reglementată prin
Decizia Adunării comunale.
Depunerea unui raport Adunării comunale privind activitatea serviciilor publice
Articolul 20
Companiile, instituțiile și alte organizații care prestează servicii publice sunt obligate să prezinte
Adunării cel puțin o dată pe an un raport privind activitatea lor cu contuli final, cel târziu la 30 aprilie
anul curent pentru anul precedent, precum și planul de lucru pentru anul curent.
III FINANȚAREA ACTIVITĂȚILOR COMUNEI
Fonduri pentru afaceri și surse de fonduri
Articolul 21
Pentru îndeplinirea sarcinilor comunei determinate de Constituție și de Lege, pentru îndeplinirea
sarcinilor încredințate de lege legate de drepturile și sarcinile Republicii, precum și pentru îndeplinirea
anumitor sarcini încredințate de către Provincia Autonomă, comuna are venituri și încasări determinate
de Lege.
Activitățile comunei sunt finanțate din venituri proprii și alocate, transferuri, încasări pe baza
sarcinilor și alte venituri și încasări determinate de Lege.
Caracter dedicat al fondurilor
Articolul 22

Toate veniturile comunei sunt venituri generale ale bugetului și pot fi utilizate în orice scop, cu
excepția acelor venituri a căror alocare este determinată de lege.
Buget și cont final
Articolul 23
Adunarea adoptă bugetul comunei pentru fiecare an calendaristic, care arată toate veniturile și
încasările, datoriile și alte tranzacții financiare, cheltuieli, în conformitate cu legea.
După sfârșitul anului pentru care a fost adoptat bugetul, se întocmește contul final privind execuția
bugetului comunei.
Responsabilitatea pentru execuția bugetului
Articolul 24
Pentru execuția bugetului comunei, președintele comunei este responsabil față de Adunarea
comunală.
Administrația comunală este obligată să monitorizeze periodic execuția bugetului și, dacă este
necesar, și să informeze cel puțin de două ori pe an Adunarea comunală, Președintele comunei și
Consiliul comunal.
Autocontribuția
Articolul 25
Pentru a satisface nevoile cetățenilor din comună sau a unei părți din acesta, fondurile pot fi
strânse prin autocontribuție.
Decizia privind introducerea autocontribuției este luată de cetățeni prin referendum, în
conformitate cu regulamentul care reglementează procedura de vot direct a cetățenilor.
Articolul 26
Adunarea comunală stabilește proiectul de decizie în modul și în procedura de adoptare a
Statutului.
Inițiativa pentru adoptarea Deciziei este depusă de cetățeni, consilieri, Președintele comunei sau
Consiliul comunal în conformitate cu Statutul.
Împreună cu inițiativa, se depune și un program care determină sursele, scopul și modul de
furnizare a tuturor resurselor financiare pentru realizarea proiectului care este obiectul Deciziei.
Articolul 27
Adunarea comunală stabilește propunerea de hotărâre cu privire la autocontribuție cu un vot
majoritar al numărului total de consilieri.
Decizia privind introducerea autocontribuției este considerată adoptată atunci când votează pentru
aceasta majoritatea din numărul total de cetățeni care au dreptul de a vota și care au reședința în zona în
care sunt colectate fondurile, precum și cetățenii care au proprietăți imobiliare în acea zonă.
Articolul 28

Prin Decizia privind convocarea unui referendum se stabilește, de asemenea, și termenul limită
pentru implementarea acestuia, care nu poate fi mai scurt de 15 sau mai lung de 90 de zile de la data
convocării referendumului.
IV ORGANELE COMUNALE
Organele comunale
Articolul 29
Organele comunei Jitiște sunt: Adunarea comunală, Președintele comunei, Consiliul comunal și
Administrația comunală.
Articolul 30
Afacerile comunei sunt îndeplinite de organele comunei în competența lor, determinate de lege și
de prezentul statut.
În cazul în care legea sau altă scrisoare nu stabilește care organ este competent să îndeplinească
sarcini care țin de competența comunei, toate sarcinile legate de reglementarea relațiilor din competența
comunei sunt îndeplinite de Adunarea comunală, iar sarcinile de natură executivă sunt îndeplinite de
Consiliul comunal.
Dacă, în funcție de natura muncii, competența nu poate fi stabilită în conformitate cu paragraful 2
al acestui articol, Adunarea Comunală este competentă.
1. ADUNAREA COMUNALĂ
Poziția Adunării comunale
Articolul 31
Adunarea comunală este cel mai înalt organ al comunei care îndeplinește funcțiile de bază ale
administrației locale, determinate de Constituție, Lege și prezentul statut.
Componența Adunării comunale
Articolul 32
Adunarea comunală este formată din consilieri aleși de cetățeni în alegeri directe, prin vot secret,
în conformitate cu legea și prezentul statut.
Convocarea sesiunii constitutive
Articolul 33
Sesiunea noii convocări a Adunării comunale este convocată de președintele Adunării din
componența anterioară în termen de 15 zile de la data anunțării rezultatelor alegerilor.
În cazul în care președintele Adunării din componența anterioară nu convoacă o sesiune a noii
componențe în termenul menționat la alineatul (1) al prezentului articol, sesiunea noii componențe va fi
convocată de cel mai vârsnic consilier în termen de cel mult 15 zile de la termenul prevăzut în alineatul
(1) al acestui articol.
Sesiunea este prezidată de cel mai vârsnic consilier până la alegerea președintelui Adunării
comunale.

Constituirea Adunării
Articolul 34
Adunarea comunală este considerată constituită prin confirmarea mandatului consilierilor,
alegerea Președintelui Adunării comunale și numirea secretarului Adunării.
Numărul de consilieri
Articolul 35
Adunarea comunală are 31 de consilieri.
Mandat
Articolul 36
Membrii consiliului sunt aleși pentru 4 ani.
Mandatul unui consilier începe și se încheie în condițiile și în modul stabilit de lege.
Jurământul
Articolul 37
Consilierii ale căror mandate au fost confirmate depun un jurământ care spune: „Jur că voi
respecta Constituția, Legea și Statutul Comunei Jitiște în lucrările Adunării Comunei Jitiște”.
Incompatibilitatea funcțiilor
Articolul 38
Un consilier nu poate fi angajat în administrația comunală și nici o persoană desemnată sau numită
de adunarea comunală în organele comunei, companiilor și instituțiilor de care este fondator.
Dacă un angajat al administrației comunale este ales ca consilier, drepturile și obligațiile sale
bazate pe muncă sunt suspendate pe durata mandatului său de consilier.
În ziua confirmării mandatului de consilier persoanelor desemnate sau numite de Adunarea
comunală, încetează funcția pentru care au fost numiți.
Imunitate de consilier
Articolul 39
Un consilier nu poate fi chemat la răspundere penală, reținut sau pedepsit pentru exprimarea unei
opinii sau votarea la o sesiune a Adunării comunale și a organelor de lucru.
Drepturile și îndatoririle consilierilor
Articolul 40
Este dreptul și datoria consilierilor de a participa la lucrările Adunării și a organelor sale de lucru,
de a propune Adunării discuții cu privire la anumite aspecte, de a prezenta propuneri de decizii și alte acte
din competența Adunării și de a modifica amendamentele la regulamente, de a pune întrebări legate de
activitatea organelor comunale și de a participa la alte activități ale Adunări comunale.
Consilierul are dreptul să fie informat periodic cu privire la problemele care au influență asupra
îndeplinirii atribuțiilor de consilier, să solicite organelor și serviciilor informațiile de care are nevoie
pentru munca sa, precum și asistență profesională în pregătirea propunerilor pentru Adunarea comunală.

Secretarul Adunării Comunale este responsabil pentru livrarea la timp a notificărilor, a datelor
solicitate, a fișierelor și a instrucțiunilor, iar șeful administrației comunale este responsabil atunci când
notificarea, datele solicitate, înregistrările și instrucțiunile se referă la sfera și activitatea administrației
comunale.
Drepturile și saricinile consilierilor sunt determinate mai detaliat de Regulamentul de procedură al
Adunării comunale.
Recompensa și alte venituri ale consilierilor
Articolul 41
Dreptul consilierilor la pierderea salariilor, cheltuielile de deplasare pentru venirea și mersul la
sesiunea Adunării și a organelor sale de lucru, precum și recompensa pentru muncă este reglementată
printr-o Hotărâre specială a Adunării comunale.
Competența Adunării comunale
Articolul 42
Adunarea comunală, în conformitate cu legea:
1) adoptă Statutul comunei și regulamentul de procedură al Adunării Comunale;
2) adoptă bugetul și adoptă contul bugetar final;
3) determina ratele veniturilor propri ale comunei, precum și modul și criteriile pentru
determinarea valorii impozitelor și taxelor și încasărilor locale;
4) adoptă planul de dezvoltare al comunei, documentele de planificare a politicilor publice,
planurile pe termen mediu și alte documente de planificare, în conformitate cu legea;
5) adoptă planul spațial și urbanistic al comunei;
6) adoptă reglementări și alte acte generale de competența comunei;
7) alege și revocă ombudsmanul local;
8) convoacă un referendum comunal și un referendum pe o parte a teritoriului comunei, să se se
declară cu privire la propunerile cuprinse în inițiativa civilă și determină propunerea deciziei privind
autocontribuția;
9) formează și reglementează organizarea și activitatea organizațiilor și serviciilor pentru nevoile
comunei;
10) înființează întreprinderi publice și societăți de capital pentru a desfășura activități de interes
general în conformitate cu legea și prezentul statut, acordă anumite acte și acțiuni juridice generale și de
altă natură ale societăților publice, adică ale societăților de capital, pentru a proteja interesul general;
11) înființează instituții și organizații în domeniul învățământului și educației preșcolare,
învățământului primar și culturii de importanță pentru comună și pentru membrii tuturor comunităților
naționale, în domeniul protecției sociale, asistenței medicale primare, culturii fizice, sportului, tineretului,
protecției copilului și turismului, monitorizează și asigură funcționarea acestora;";
12) numește și revocă consiliul de supraveghere și directorul întreprinderii publice a cărei fondator
este, acordă statutul întreprinderii publice și exercită alte drepturi ale fondatorului în conformitate cu
legea și actul de fondator;
13) numește și revocă consiliul de administrație, consiliul de supraveghere și directorul instituției,
organizației și serviciului al cărui fondator este și acordă statutul acestora în conformitate cu legea;

14) alege și demite președintele Adunării și vicepreședintele Adunării;
15) numește și revocă secretarul și secretarul adjunct al Adunării;
16) alege și revocă președintele comunei și, la propunerea președintelui comunei, alege locțiitorul
președintelui comunei și membrii Consiliului comunal;
17) desemnează și revocă șeful planificatorului urban;
18) adoptă Planul de personal;
19) reglementează condițiile și modul de desfășurare a activităților comunale, drepturile și
obligațiile utilizatorilor de servicii comunale, sfera și calitatea serviciilor comunale și modul de efectuare
a supravegherii asupra desfășurării activităților comunale, înființează companii publice pentru
desfășurarea activităților comunale, adică încredințează desfășurarea acelor activități unei societăți de
capital sau unui antreprenor; prescrie condiții generale pentru menținerea ordinii comunale și măsuri
pentru punerea lor în aplicare;
20) adoptă programe anuale și pe termen mediu pentru amenajarea terenurilor de construcție;
decide asupra înstrăinării terenurilor de construcție în conformitate cu legea și reglementările comunei;
21) adoptă o strategie locală pentru locuințe în conformitate cu Strategia națională pentru locuințe,
planul de acțiune pentru implementarea acesteia și programe de sprijin pentru locuințe, poate înființa o
agenție pentru locuințe publice în conformitate cu legea, precum și o entitate juridică care să desfășoare
activități de interes public în domeniul locuințelor;
22) reglementează utilizarea spațiilor comerciale care se află în proprietatea publică a comunei,
reglementează valoarea contractului de închiriere a spațiilor comerciale și desfășoară alte activități legate
de utilizarea spațiilor comerciale, în conformitate cu legea și alte acte ale comunei;
23) reglementează criteriile și procedura de închiriere a apartamentelor și cumpărarea acestora;
24) prescrie suma chiriei pentru utilizarea clădirilor rezidențiale, apartamentelor și garajelor aflate
în proprietatea publică a comunei;
25) reglementează mai detaliat utilizarea, întreținerea și gestionarea obiectelor aflate în
proprietatea publică a comunei;
26) reglementează modul de utilizare a mijloacelor de transport în proprietatea publică a comunei;
27) reglementează mai detaliat condiții pentru efectuarea transportului cu taxi al pasagerilor;
28) adoptă programe de utilizare și protecție a valorilor naturale și programe de protecție a
mediului, adică planuri locale de acțiuni și planuri de remediere, în conformitate cu documentele
strategice și cu interesele și specificul comunei și stabilește o taxă specială pentru protecția și
îmbunătățirea mediului;
29) adoptă programul anual de protecție, amenajare și utilizare a terenurilor agricole, determină
măsurile anti-eroziune și punerea lor în aplicare, decide asupra aducerii pășunilor la alte culturi;
30) adoptă un program de dezvoltare turistică în conformitate cu strategia; determină valoarea
taxei de ședere pe teritoriul comunei;
31) adoptă un plan local de acțiune pentru lupta împotriva corupției la nivelul comunei și creează
un organism de lucru permanent care să monitorizeze implementarea planului local de acțiune;
32) adoptă un program pentru controlul și reducerea populației de câini și pisici abandonate și
reglementează creșterea și protecția animalelor domestice și a animalelor de companie, în conformitate cu
legea;

33) adoptă un plan operațional pentru apele de ordinul doi, determină locul și modul de utilizare a
apei pentru recreere, inclusiv scăldatul;
34) adoptă un plan de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale pentru tineret pe teritoriul
comunei, poate înființa un birou pentru tineret;
35) adoptă programul și planul de eficiență energetică;
36) decide cu privire la achiziționarea și înstrăinarea de bunuri imobile în proprietatea publică a
comunei, stabilirea unei ipoteci asupra bunurilor imobile în proprietatea publică a comunei, precum și
transferul drepturilor de proprietate către un alt titular de drepturi de proprietate publică;
37) decide asupra investiției elementelor în proprietatea publică a comunei și a drepturilor asupra
capitalului întreprinderii publice și a societății de capital a cărei fondator este, în conformitate cu legea;
38) decide asupra transferului dreptului de utilizare asupra obiectelor deținute de comună,
instituții, agenții publice și alte organizații fondate de comună;
39) decide cu privire la acordarea unei concesiuni atunci când organismele publice și subiectul
concesiunii sunt de competența comunei, acordă actul de concesiune;
40) acordă consimțământul și adoptă propunerea proiectului de parteneriat public-privat, acordă
proiectul de contract public în proiectul de parteneriat public-privat și autorizează președintele comunei
să semneze contractul public în numele comunei;
41) formează sediul central pentru situații de urgență, adoptă planul și programul pentru
dezvoltarea sistemului de protecție și salvare;
42) formează rezerve de mărfuri și determină sfera și structura acestora;
43) stabilesc impozitele comunale și alte venituri locale care aparțin comunei prin lege;
44) stabiliți valoarea contribuțiilor pentru amenajarea terenurilor pentru construcții;
45) stabilește taxa pentru serviciile comunale și acordă decizia privind modificarea prețurilor
serviciilor comunale, în conformitate cu legea;
46) stabiliți criteriile și procedura de regresare a costurilor șederii într-o instituție preșcolară
pentru copiii din familiile pe cale de dispariție materială;
47) emite un act privind împrumuturile publice ale comunei, în conformitate cu legea care
reglementează datoria publică;
48) prescrie programul de lucru al serviciilor de catering, comerț și ambarcațiuni;
49) emite un aviz cu privire la planul spațial republican, provincial și regional;
50) înființează organe de lucru permanente și ocazionale pentru luarea în considerare a
problemelor de competența sa, care sunt stabilite de Regulamentul de procedură;
51) numește Comisia Electorală pentru desfășurarea alegerilor pentru consilierii Adunării
Comunale , în conformitate cu legea;
52) depune o inițiativă pentru inițierea procedurii de stabilire, desființare sau schimbare a
teritoriului comunei;
53) propune Guvernului Republicii Serbia determinarea interesului public pentru expropriere în
favoarea comunei;
54) să emită un aviz cu privire la legile care reglementează aspecte de interes pentru
autoguvernarea locală;

55) revizuiește raportul de lucru și dă consimțământul programului de lucru al utilizatorilor
bugetului;
56) decide asupra cooperării și asocierii cu orașe și comune, asociații, organizații umanitare și alte
organizații;
57) informează publicul despre activitatea sa;
58) inițiază o procedură de evaluare a constituționalității și legalității unei legi sau a unui alt act
general al Republicii Serbia sau al unei provincii autonome care încalcă dreptul la auto-guvernare locală;
59) organizează serviciul de asistență juridică pentru cetățeni;
60) reglementează organizarea și activitatea consiliilor de pace;
61) stabilește sărbătoarea comunei;
62) acordă folosirea numelui, stemei și a altor simboluri ale comunei;
63) reglementează procedura, condițiile și criteriile pentru acordarea recunoașterilor publice și a
titlurilor onorifice acordate de comună și decide cu privire la acordarea recunoașterilor publice și a
titlurilor onorifice;
64) decide numele străzilor, piețelor, cartierelor orașelor, cătunelor și altor părți ale locurilor
populate;
65) examinează și adoptă rapoarte anuale privind activitatea întreprinderilor publice, a instituțiilor
și a altor servicii publice al căror fondator sau proprietar majoritar este o comună;
66) ia în considerare rapoartele Consiliului pentru relații interetnice;
67) ia în considerare raportul privind activitatea avocatului poporului local,
68) ia în considerare raportul anual al șefului planificatorului urban privind situația din spațiu;
69) adoptă Codul deontologic al funcționarilor;
70) să adopte măsuri și să adopte recomandări pentru promovarea drepturilor omului și ale
minorităților;
71) îndeplinește alte sarcini stabilite de lege și de statut.
Cvorum pentru muncă și luarea deciziilor
Articolul 43
Adunarea decide dacă participă la sesiune o majoritate din numărul total de consilieri.
Adunarea decide cu votul majorității consilierilor prezenți, cu excepția cazului în care legea sau
prezentul statut prevede altfel.
Adunarea cu un vot majoritar din numărul total de consilieri:
1. adoptă Statutul;
2. adoptă bugetul;
3. adoptă planul spațial;
4. adoptă documente de planificare;
5. convocarea unui referendum;
6. decide în alte cazuri determinate de lege și prezentul statut.
Convocare

Articolul 44
Sesiunea Adunării este convocată de președintele Adunării, dacă este necesar, și cel puțin o dată în
trei luni.
Președintele Adunării este obligat să programeze sesiunea la cererea președintelui comunei, a
Consiliului comunal sau a 1/3 din consilieri, în termen de 7 zile de la data depunerii cererii, astfel încât
ziua sesiunii să nu fie mai târziu de 15 zile de la data depunerii.
În situațiile care justifică urgența convocării unei sesiuni a Adunării, președintele Adunării poate
programa o sesiune într-un termen de cel puțin 24 de ore de la primirea cererii.
Cererea de convocare a unei sesiuni menționată la alineatul (3) din prezentul articol trebuie să
conțină motivele care justifică urgența convocării, precum și explicația consecințelor care ar avea loc
dacă nu ar fi convocată.
Termenul minim pentru convocarea unei sesiuni a Adunării, menționat la alineatul (3) al acestui
articol, nu se referă la convocarea unei sesiuni a Adunării în condițiile unei situații de urgență declarate.
În cazul în care președintele Adunării nu programează o sesiune în perioada menționată la
alineatul (2) al acestui articol, sesiunea poate fi programată de solicitant și prezidată de un membru
desemnat de solicitant.
Președintele Adunării poate amâna sesiunea convocată numai în cazul în care nu există cvorum
necesar pentru muncă, iar în alte cazuri Adunarea decide cu privire la amânarea sesiunii.
Publicitatea muncii
Articolul 45
Sesiunile Adunării sunt publice.
Președintele Adunării Comunale este responsabil pentru publicitatea lucrărilor Adunării
Comunale.
Invitațiile și materialele pentru sesiunile Adunării comunale sunt livrate mass-media în scopul
informării publicului.
Reprezentanții mass-media, reprezentanții autorizați ai propunătorului, precum și alte persoane
interesate pot participa la sesiunile Adunării comunale, în conformitate cu Regulamentul de procedură al
Adunării comunale.
În cazul în care nu este posibil ca toate părțile interesate să participe la sesiunea Adunării,
președintele Adunării va decide cui va permite participarea la sesiune pe baza ordinii de înregistrare și a
intereselor înregistrate pentru punctele de pe ordinea de zi.
Adunarea comunală poate decide ca sesiunea Adunării să nu fie publică din motive de securitate și
apărare a țării și alte motive special justificate menționate la stabilirea ordinii de zi.
Organele de lucru ale Adunării comunale
Articolul 46
Adunarea înființează organe de lucru permanente și temporare pentru a lua în considerare
chestiuni de competența sa.
Regulamentul de procedură al Adunării determină organele de lucru permanente ale Adunării,
numărul, denumirea și aria pentru care este stabilit, sarcinile grupului de lucru, numărul de membri ai

grupului de lucru, termenul pentru executarea sarcinilor, drepturile și îndatoririle președintelui și ale
membrilor corpului de lucru și alte probleme. organele Adunării comunale.
Organele de lucru dau aviz cu privire la propunerile de regulamente și deciziile luate de Adunare
și îndeplinesc alte sarcini determinate de Regulamentul de procedură al Adunării.
Actul privind formarea unui corp de lucru temporar determină numele și domeniul pentru care
este stabilit, sarcinile corpului de lucru, numărul membrilor corpului de lucru, termenul pentru
îndeplinirea sarcinilor, drepturile și îndatoririle președintelui și ale membrilor corpului de lucru și alte
probleme de importanță pentru corpul de lucru.
Organul de lucru poate organiza o audiere publică cu privire la proiectele de reglementări și
decizii hotărâte de Adunare.
Comisia electorală a comunei Jitiște
Articolul 47
Alegerea, drepturile și îndatoririle președintelui și ale membrilor comisiei electorale ale comunei
Jitiște pentru desfășurarea alegerilor pentru membrii adunării comunale
sunt determinate de
Regulamentul de procedură al Adunării comunale.
Articolul 48
Membrii organelor permanente de lucru sunt aleși și demiși de Adunarea comunală la propunerea
președintelui adunării, cu excepția cazului în care legea sau prezentul statut prevede altfel.
Pe lângă consilieri, cetățenii pot fi aleși și ca membri ai organelor permanente de lucru.
Președintele Adunării
Articolul 49
Adunarea comunală are un președinte al adunării.
Președintele Adunării organizează lucrările Adunării Comunale, convoacă și prezidează sesiunile
sale, cooperează cu Președintele comunei și Consiliului Comunal, se ocupă de publicitatea lucrărilor,
semnează actele adoptate de Adunarea Comunală și îndeplinește alte sarcini determinate de prezentul
Statut și Regulamentul de procedură.
Alegerea președintelui Adunării
Articolul 50
Președintele Adunării este ales dintre consilieri, la propunerea a cel puțin o treime din consilieri
pentru o perioadă de 4 ani, prin vot secret, cu votul majorității din numărul total de consilieri ai Adunării
comunale.
Un consilier poate participa la desemnarea unui singur candidat.
Dacă în primul tur de votare niciunul dintre candidații propuși nu primește majoritatea, în turul doi
vor vota pentru cei doi candidați care au avut cel mai mare număr de voturi în primul tur.
În turul doi, este ales candidatul care primește majoritatea voturilor din numărul total de consilieri.

Dacă în al doilea tur, niciunul dintre candidații propuși nu primește majoritatea necesară a
voturilor, se repetă procedura de candidatură și alegere.
Demiterea președintelui Adunării
Articolul 51
Președintele Adunării poate fi demis înainte de expirarea mandatului:
1) la cerere personală
2) la propunerea a cel puțin o treime din consilieri.
Propunerea este prezentată în scris și trebuie explicată.
Demiterea se face în modul și în conformitate cu procedura prevăzută pentru alegerea sa.
Locțiitorul al Adunării
Articolul 52
Președintele Adunării are un deputat care îl înlocuiește în caz de absență și incapacitate de a-și
îndeplini atribuțiile.
Vicepreședintele Adunării este ales și demis în același mod ca și președintele Adunării.
Dacă vicepreședintele Adunării este suspendat din funcție din cauza alegerii pentru funcția
respectivă, vicepreședintele Adunării poate fi angajat permanent în comună.
Secretar al Adunării și locțiitorul secretarului
Articolul 53
Adunarea are un secretar care se ocupă de îndeplinirea sarcinilor profesionale legate de
convocarea și desfășurarea sesiunilor Adunării și a organelor sale de lucru și gestionează problemele
administrative legate de activitatea lor.
Secretarul Adunării este numit pentru 4 ani la propunerea președintelui Adunării și poate fi numit
din nou.
Secretarul Adunării poate fi numit o persoană care a dobândit studii superioare în domeniul
științelor juridice în studii academice universitare în cuantum de cel puțin 240 de puncte ECTS, studii
universitare de masterat, studii academice de specialitate, studii profesionale de specialitate sau studii
universitare de cel puțin patru ani. ani sau studii de specialitate la facultate, cu examen profesional
promovat pentru muncă în organe administrative și experiență de lucru de cel puțin 5 ani.
Adunarea poate, la propunerea motivată a președintelui Adunării, să îl destituie pe secretar înainte
de expirarea mandatului.
Secretarul Adunării este responsabil pentru transmiterea la timp a datelor, înregistrărilor și
documentelor atunci când este solicitată de autoritatea competentă a Republicii, adică a Provinciei
Autonome, care supraveghează lucrările și actele Adunării.
Secretarul poate avea un adjunct care să-l înlocuiască în cazul absenței sale.
Secretarul adjunct al Adunării va fi numit și demis în același mod și în aceleași condiții ca și
secretarul.

Regulamentul de procedură al Adunării
Articolul 54
Modul de pregătire, desfășurare și lucru al sesiunii Adunării comunale și alte aspecte legate de
activitatea Adunării sunt reglementate de Regulamentul său de procedură.
Regulamentul de procedură este adoptat de Adunarea comunală cu o majoritate din numărul total
de consilieri.
2. ORGANELE EXECUTIVE ALE COMUNEI
Organele executive
Articolul 55
Organele executive ale comunei sunt: președintele comunei și Consiliul comunal.
2.1. PREȘEDINTELE COMUNEI
Alegerea primarului
Articolul 56
Președintele Comunei este ales de Adunarea Comunală la propunerea Președintelui Adunării
Comunale, dintre consilieri, pentru o perioadă de 4 ani, prin vot secret, cu votul majorității din numărul
total de consilieri ai Adunării Comunale.
Președintele comunei are un locțiitor care îl înlocuiește în caz de absență și incapacitate de a-și
îndeplini datoria.
Președintele Adunării comunale propune un candidat la funcția de președinte al comunei.
Candidatul la funcția de președinte al comunei propune candidatul la funcția de locțiitor al
președintelui comunei din rândul consilierilor pe care îl alege adunarea comunală în același mod ca și pe
președintele comunei.
Incompatibilitatea funcțiilor
Articolul 57
Președintelui comunei și locțiitorului său, odată cu alegerea în funcție de președinte și locțiitor, li
se incheie Mandatul de consilieri în Adunarea
Președintele comunei și locțiitorul preșesintelui comunei lucrează permanent în comună.
Jurisdicție
Articolul 58
Primar:
1. reprezintă comuna,
2. propune modul de soluționare a problemelor hotărâte de Adunare,
3. se ocupă de execuția bugetului,
4. dirijează și armonizează activitatea administrației comunale,

5. adoptă acte individuale pentru care este autorizat prin lege, statut sau decizia Adunării,
6. numește și revocă persoana care va îndeplini sarcinile de inspecție și audit al utilizării
fondurilor bugetare;
7. informează publicul despre activitatea sa,
8. transmite Adunării un raport cu privire la activitatea sa în execuția bugetului,
9. depune un recurs la Curtea Constituțională a Republicii Serbia dacă un act individual sau o
acțiune a unui organ de stat sau a unui organism comunal împiedică exercitarea competenței comunei,
10. decide să ia împrumuturi pe termen scurt pentru finanțarea lichidității curente, care apare din
cauza dezechilibrului în mișcarea veniturilor și cheltuielilor bugetare în conformitate cu prevederile Legii
care reglementează datoria publică;
11. decide asupra schimbării creditului în cursul anului, în conformitate cu legea care
reglementează sistemul bugetar,
12. decide cu privire la punerea în aplicare a programului anual de achiziție și cedare de bunuri
pentru nevoile activității organelor comunale ;
13. încheie un contract privind achiziționarea și cedarea de bunuri în proprietatea publică a
comunei,
14. decide cu privire la închirierea de imobile comerciale, spații comerciale, apartamente, garaje,
locuri de garaj etc. imobiliare și încheie contracte de închiriere,
15. decide cu privire la inițierea procedurii de achiziție și cedare a bunurilor mobile și a
echipamentelor de mică valoare a căror valoare individuală nu depășește suma limită inferioară de
achiziție de mică valoare stabilită de lege,
16. Încheie și încetează contracte de eliminare a bunurilor în proprietatea publică a comunei în
conformitate cu legea care reglementează dreptul de proprietate publică,
17. decide asupra amenajării clădirilor oficiale și a spațiilor comerciale deținute de comună,
18. decide cu privire la achiziționarea și înstrăinarea mijloacelor de transport pentru nevoile
comunei și reglementează condițiile și modalitățile de utilizare a acestora,
19. numește și revocă asistenții președintelui comunei,
20. propune Planul de achiziții publice
21. ia o decizie cu privire la inițierea procedurilor de achiziții publice pentru anul curent,
22. formează organe de lucru cu experți pentru anumite sarcini de competența sa,
23. îndeplinește alte sarcini determinate de statut și alte acte ale comunei.
Președintele comunei este responsabil pentru transmiterea la timp a datelor, înregistrărilor și
documentelor, atunci când este solicitată de autoritatea competentă a Republicii, adică a provinciei
autonome, care supraveghează activitatea și actele organelor executive ale comunei și ale administrației
comunale.
2.2. CONSILIU COMUNAL
Componența și alegerea
Articolul 59
„Consiliul comunal este format din: președintele comunei, locțiitorul președintelui comunei,
precum și 7 membri ai Consiliului comunal.

Președintele comunei este președintele Consiliului comunal.
Locțiitorul este membru în funcție al Consiliului comunal.
Membrii Consiliului comunal sunt aleși de Adunare, pentru o perioadă de 4 ani, prin vot secret, cu
o majoritate din numărul total de consilieri.
Candidații pentru membrii Consiliului comunal sunt desemnați de candidatul la funcția de
președinte al comunei. "
Incompatibilitatea funcțiilor
Articolul 60
Membrii Consiliului comunal nu pot fi consilieri în același timp și pot fi responsabili de unul sau
mai multe domenii specifice din competența comunei. Consilierului care este ales membru al Consiliului
comunal îi va încetarea mandatului său în Adunarea comunală.
Competența
Articolul 61
Consiliu comunal:
1) propune Statutul, bugetul și alte decizii și acte adoptate de Adunare,
2) execută direct și se ocupă de executarea deciziilor și a altor acte ale Adunării comunale ,
3) ia o decizie cu privire la finanțarea temporară în cazul în care Adunarea Comunală nu adoptă
bugetul înainte de începutul anului fiscal,
4) supraveghează activitatea Administrației Comunale, anulează sau abrogă acte ale
Administrației Comunale care nu sunt conforme cu Legea, Statutul și alte acte generale sau cu Hotărârea
adoptată de Adunare,
5) decide în procedura administrativă în a doua instanță cu privire la drepturile și obligațiile
cetățenilor, întreprinderilor și instituțiilor și ale altor organizații în materie administrativă de competența
comunei,
6) monitorizează implementarea programelor de afaceri și coordonează activitatea întreprinderilor
publice a căror comună este fondatorul;
7) prezintă Adunării un raport trimestrial privind activitatea întreprinderilor publice, pentru
raportare ulterioară în conformitate cu legea care reglementează statutul juridic al întreprinderilor publice;
8) are grijă de executarea competențelor încredințate în cadrul drepturilor și îndatoririlor
Republicii, adică a Provinciei Autonome,
9) numește și revocă șeful și locțiitorul șefului al administrației comunale,
10) adoptă Regulamentul de procedură la propunerea președintelui comunei,
11) ia o decizie privind utilizarea rezervelor bugetare curente și permanente în conformitate cu
legea care reglementează sistemul bugetar,
12) acordă actele generale care reglementează numărul și structura angajaților din instituțiile și
întreprinderile finanțate din bugetul comunal și numărul și structura angajaților și a altor persoane
angajate în implementarea programelor sau părților din programele utilizatorilor bugetului comunal;
13) acordă lista de prețuri a serviciilor comunale,

14) acordă în prealabil comunităților locale, instituțiilor, agențiilor publice și altor organizații, care
dețin dreptul de a utiliza bunuri imobile în proprietatea publică a comunei, pentru leasing și determinarea
scopului acestora;
15) propune un act de achiziție, utilizare, gestionare și eliminare a obiectelor aflate în proprietatea
publică, hotărât de Adunare și de alte organe competente, în conformitate cu legea,
16) adoptă Programul de utilizare a fondurilor pentru îmbunătățirea siguranței circulației pe
drumurile de pe teritoriul comunei Jitiște,
17) adoptă Programul de utilizare a mijloacelor din fondul bugetar pentru protecția mediului a
Comunei Jitiște,
18) adoptă Planul de achiziții publice al comunei,
19) adoptă Legea privind organizarea și sistematizarea locurilor de muncă în Administrația
Comunală a Comunei Jitiște,
20) Aprobă Rapoartele privind inventarul anual al activelor fixe ale averii, revendicărilor și
obligațiilor ale Comunei Jitiște,
21) adoptă un act privind clasificarea organizațiilor din domeniul sportului și stabilește ce
organizații din domeniul sportului sunt de o importanță deosebită pentru comună,
22) supraveghează aplicarea prevederilor legii cu privire la proprietatea publică și a statutului
adoptat în baza acestora cu privire la transferul dreptului de a gestiona și dispune de lucrurile deținute de
unitatea autoguvernării locale.
23) îndeplinește alte sarcini, în conformitate cu legea.
Poziția președintelui comunei și a Consiliului comunal
Articolul 62
Președintele comunei reprezintă Consiliul comunal, convoacă și prezidează sesiunile acestuia.
Președintele comunei este responsabil pentru legalitatea activității Consiliului comunal.
Cvorum pentru muncă și luarea deciziilor
Articolul 63
Consiliul comunal poate decide dacă participă la sesiune o majoritate din numărul total al
membrilor săi.
Consiliul comunal decide cu votul majorității membrilor prezenți, cu excepția anumitor chestiuni
care sunt hotărâte cu votul majorității din numărul total de membri, și anume:
1) adoptarea Deciziei privind Statutul propus,
2) adoptarea Deciziei privind propunerea de buget,
3) adoptarea Deciziei privind finanțarea temporară,
4) numirea șefului și a locțiitorului șefului administrației comunale,
5) propunerea actului privind organizarea administrației comunale,
6) acordă planul de achiziții publice pentru anul curent.

Regulamentul de procedură al Consiliului comunal
Articolul 64
Organizarea, modul de lucru și luarea deciziilor Consiliului comunal vor fi reglementate mai
detaliat de Regulamentul său de procedură, în conformitate cu legea și prezentul statut.
Depunerea rapoartelor Adunării comunale
Articolul 65
Președintele comunei și Consiliul comunal sunt obligați să raporteze periodic Adunării comunale,
din proprie inițiativă sau la cererea acesteia și cel puțin o dată pe an cu privire la executarea deciziilor și a
altor acte ale Adunării comunale.
Demiterea primarului
Articolul 66
Președintele comunei poate fi demis înainte de expirarea mandatului pentru care a fost ales, la
propunerea motivată a cel puțin o treime din consilieri, în același mod în care a fost ales.
Propunerea de demitere a președintelui comunei trebuie discutată și hotărâtă în termen de 15 zile
de la data depunerii propunerii președintelui adunării comunale, aplicând termenul minim pentru
convocarea adunării din articolul 44, alineatele 3 și 4 din prezentul statut.
Dacă Adunarea nu îl demite pe președintele comunei, consilierii care au depus propunerea de
demitere nu pot propune din nou demiterea președintelui comunei înainte de expirarea a 6 luni de la
respingerea propunerii anterioare.
Efectul revocării primarului
Articolul 67
Odată cu demiterea președintelui comunei, se încheie mandatul locțiitorului președintelui comunei
și al membrilor Consiliului comunal.
Demiterea președintelui comunei, adică a membrului Consiliului comunal
Articolul 68
Locțiitorul președintelui comunei, adică un membru al Consiliului comunal poate fi demis înainte
de expirarea mandatului pentru care a fost ales la propunerea președintelui comunei sau cel puțin a 1/3
din consilieri, în același mod în care a fost ales.
Concomitent cu propunerea de revocare a locțiitorului sau a unui membru al Consiliului comunal,
primarul este obligat să prezinte Adunării comunale o propunere pentru alegerea unui nou locțiitor sau a
unui membru al Consiliului comunal, care decide simultan revocarea și alegerea.
Președintele comunei, locțiitorul președintelui comunei sau un membru al Consiliului comunal
care au fost demiși sau au depus demisia vor rămâne în funcție și vor îndeplini atribuțiile curente până la
alegerea unui nou președinte al comunei, viceprimar sau a unui membru al Consiliului comunal.
Președintele adunării îi informează pe consilieri la începutul următoarei sesiuni a adunării despre
demisia depusă a primarului, locțiitorului președintelui sau a unui membru al consiliului comunal.

Încetarea mandatului organelor executive ale comunei
datorită încetării mandatului Adunării
Articolul 69
Odată cu încetarea mandatului Adunării comunale, mandatul președintelui comunei și al
Consiliului comunal se încheie, cu condiția ca aceștia să îndeplinească sarcinile curente din competența
lor până la preluarea funcției de către noul președinte al comunei și consiliului comunal, adică
președintele și membrii organului temporar.
3. ADMINISTRAȚIA COMUNALĂ
Administrația comunală
Articolul 70
Pentru îndeplinirea sarcinilor administrative în cadrul drepturilor și îndatoririlor comunei și a
anumitor sarcini profesionale pentru nevoile Adunării comunale , a președintelui comunei și a Consiliului
comunal, se formează Administrația comunală.
Jurisdicție
Articolul 71
Administrația comunală:
1) pregătește proiectele de reglementări și alte acte adoptate de Adunarea Comunală, Președintele
Comunei și Consiliul Comunal,
2) execută deciziile și alte acte ale Adunării Comunale, Președintelui Comunei și Consiliului
Comunal,
3) decide în procedura administrativă în primă instanță cu privire la drepturile și obligațiile
cetățenilor, companiilor, instituțiilor și altor organizații în materie administrativă de competența comunei;
4) efectuează supravegherea administrativă asupra executării reglementărilor și a altor acte
generale ale Adunării comunale;
5) execută legile și alte reglementări a căror executare este încredințată comunei;
6) îndeplinește sarcini profesionale și alte sarcini determinate de Adunarea Comunală,
Președintele Comunei și Consiliul Comunal,
7) transmite un raport asupra activității sale privind executarea sarcinilor de competența comunei
și sarcinile încredințate, președintelui comunei, Consiliului comunal și adunării comunale, după caz, și cel
puțin o dată pe an.
Principiile de funcționare ale administrației comunale
Articolul 72
Administrația comunală acționează în conformitate cu regulile profesiei, imparțial și politic
neutră, și este obligată să ofere tuturor protecție juridică egală în exercitarea drepturilor, obligațiilor și
intereselor lor juridice.

Administrația comunală este obligată să le permită cetățenilor să își exercite rapid și eficient
drepturile și interesele legale.
Administrația comunală este obligată să ofere cetățenilor datele și informațiile necesare și să
ofere asistență juridică.
Administrația comunală este obligată să coopereze cu cetățenii și să respecte personalitatea și
demnitatea cetățenilor.
Atunci când organismele comunale decid asupra drepturilor, obligațiilor sau intereselor juridice
ale unei persoane fizice sau juridice, sau ale unei alte părți, Administrația comunală în baza sarcinilor
oficiale inspectează, obține și prelucrează date din evidențe sau registre păstrate de organele de stat,
organele de autonomie teritorială în conformitate cu reglementările speciale, unități de autoguvernare
locală și deținătorii autorității publice, în conformitate cu legea.
Perspectiva, achiziționarea și prelucrarea datelor din înregistrări, adică registre păstrate în formă
electronică în procedura menționată la alineatul (5) al acestui articol, se efectuează printr-un sistem de
informații care asigură securitatea și protecția datelor cu caracter personal.
În procedura menționată la alineatul 5 al acestui articol, administrația comunală poate inspecta,
obține și prelucra numai acele date care sunt stabilite de lege sau de un regulament special, după cum este
necesar pentru a decide cu privire la un anumit drept, obligație sau interes legal al clientului.
Organizarea Administrației Comunale
Articolul 73
Administrația comunală este formată ca un singur organism.
Unitățile organizatorice pentru îndeplinirea sarcinilor conexe, administrative, profesionale și de
altă natură sunt formate în administrația comunală.
Conducere
Articolul 74
Administrația comunală este administrată de șeful administrației.
Ca șef al administrației comunale poate fi numită persoana care a dobândit studii superioare în
domeniul științei juridice în studii academice de bază în cuantum de cel puțin 240 de puncte ECTS, studii
academice de masterat, studii profesionale de masterat, studii academice de specialitate, studii
profesionale de specialitate, adică în studii de bază, poate fi numită șef al administrației comunale, pentru
o perioadă de cel puțin patru ani sau studii de specialitate la facultate, cel puțin cinci ani de experiență
profesională în profesie și promovat examenul profesional de stat pentru muncă în organele administrației
de stat.
Numirea șefului și locțiitorului al șefului
Articolul 75
Șeful administrației comunale este numit de Consiliul comunal în conformitate cu legea, pentru o
perioadă de 5 ani.
Anunțul public pentru numirea șefului este anunțat și publicat de Consiliul comunal.

Șeful administrației comunale poate avea un locțiitor care îl înlocuiește în caz de absență și
incapacitate de a-și îndeplini atribuțiile.
Locțiitorul șefului administrației comunale este numit în același mod și în aceleași condiții ca și
șeful.
Șefii unităților organizaționale din administrație sunt repartizați de șeful administrației comunale.
Responsabilitatea șefului
Articolul 76
Șeful este responsabil pentru munca sa și munca administrației comunale față de Consiliul
comunal, în conformitate cu prezentul statut și cu decizia privind administrația comunală.
Articolul 77
Șeful administrației comunale decide cu privire la achiziționarea de echipamente - active fixe de
valoare mai mică pentru nevoile administrației comunale în valoarea sub limita stabilită pentru achizițiile
publice de mică valoare determinată de planul bugetului anual al Republicii Serbia.
Asistenți Președintelui comunii
Articolul 78
Președintele comunei numește și revocă asistenții care îndeplinesc sarcini în anumite domenii.
Asistenții președintelui comunei sunt numiți pentru o perioadă de timp pe durata mandatului
primarului.
Asistenții președintelui comunei inițiază, propun proiecte și dau avize cu privire la aspecte
importante pentru dezvoltarea comunei în domeniile pentru care sunt numiți și îndeplinesc alte sarcini
determinate de actul de organizare a administrației comunale.
Doi asistenți ai președintelui comunei sunt numiți în cabinetul președintelui comunei.
Regulamentul privind organizarea internă și sistematizarea administrației comunale specifică
sarcinile asistentului primar și criteriile de numire.
Organizarea Administrației Comunale
Articolul 79
Decizia asupra administrației comunale este luată de Adunare la propunerea Consiliului comunal.
Regulamentul privind organizarea și sistematizarea internă a administrației comunale este unit de
șeful administrației comunale și înaintat Consiliului comunal spre adoptare.
Autorizare în execuția supravegherii administrative
Articolul 80
În efectuarea supravegherii administrative, administrația comunală poate:
1) ordona printr-o decizie executarea măsurilor și acțiunilor într-un anumit termen,
2) impune o sentință obligatorie,

3) prezenta un raport către autoritatea competentă pentru o infracțiune comisă sau o infracțiune
economică și depuneo cerere de inițiere a unei proceduri contravenționale;
4) emite un ordin temporar, adică interdicție,
5) informa celălalt organism, dacă există motive, pentru luarea măsurilor pentru care organismul
respectiv este competent,
6) să ia alte măsuri pentru care este autorizată prin lege, regulament sau act general,
Autorizațiile și organizarea pentru desfășurarea activităților menționate la alineatul (1) din acest
articol vor fi reglementate în detaliu prin Decizia Adunării comunale.
Aplicarea reglementărilor în procedurile administrative
Articolul 81
În procedura în fața Administrației comunale, în care sunt hotărâte drepturile, obligațiile și
interesele cetățenilor și persoanelor juridice, se aplică reglementările din procedura administrativă.
Conflict de jurisdicție
Articolul 82
Consiliul comunal rezolvă conflictul de competențe dintre administrația comunală și alte
întreprinderi, organizații și instituții atunci când, în baza Deciziei Adunării comunale, decid asupra
anumitor drepturi ale cetățenilor, persoanelor juridice sau ale altor clienți.
Șeful administrației comunale soluționează conflictul de competențe dintre unitățile organizatorice
interne.
Condiții pentru îndeplinirea sarcinilor administrative
Articolul 83
Sarcinile administrației comunale legate de realizarea drepturilor, obligațiilor și intereselor
cetățenilor și persoanelor juridice pot fi îndeplinite de persoanele care au educația prescrisă, au promovat
examenul profesional pentru munca în organele administrației de stat și experiența profesională
corespunzătoare, în conformitate cu legea și alte reglementări.
Revocare
Articolul 84
Consiliul comunal hotărăște revocarea șefului administrației comunale.
Șeful administrației decide revocarea unui funcționar din Administrația comunală.
V PARTICIPAREA DIRECTĂ A CETĂȚENILOR ÎN REALIZAREA
AUTOGUVERNĂRII LOCALE
Forme de participare directă a cetățenilor

Articolul 85
Cetățenii comunei participă direct la realizarea treburilor comunei printr-o inițiativă civică,
dezbatere publică, adunare cetățenească și referendum.
Inițiativa civică
Articolul 86
Cetățenii, printr-o inițiativă civică, propun Adunării adoptarea de acte care să reglementeze o
anumită problemă de competența comunei, să schimbe Statutul sau alte acte și să convoace un
referendum în conformitate cu legea.
O inițiativă cetățenească este inițiată în mod valid dacă lista semnatarilor inițiativei cetățenești este
întocmită în conformitate cu legea și dacă a fost semnată de cel puțin 5% din numărul total de cetățeni cu
drept de vot.
Adunarea este obligată să organizeze o dezbatere cu privire la propunerea menționată la alineatul
(1) din prezentul articol și să prezinte cetățenilor un răspuns motivat în termen de 60 de zile de la data
primirii propunerii.
Dreptul de a iniția o inițiativă civică se exercită în conformitate cu Legea care reglementează
referendumul și inițiativa poporului.
Sondaj public
Articolul 86a
Organismele comunale pot consulta cetățenii cu privire la problemele care țin de competența lor.
Consultările menționate la alineatul (1) din prezentul articol se desfășoară printr-un sondaj public
Argument public
Articolul 86b
Organul de lucru competent al Adunării este obligat să informeze publicul prin prezentarea pe
internet a comunei, adică într-un alt mod adecvat, că au început lucrările de pregătire a regulamentelor
adoptate de Adunare.
Pentru a desfășura o dezbatere publică, propunerea cetățenilor trebuie susținută de semnăturile a
cel puțin 100 de cetățeni cu drept de vot pe teritoriul comunei.
Colectarea semnăturilor cetățenilor pentru desfășurarea unei audieri publice se efectuează în
conformitate cu reglementările care reglementează inițiativa cetățenească.
Organul de lucru competent al Adunării decide asupra propunerii primite a cetățenilor cu privire la
desfășurarea procedurii de audiere publică.
Audierea publică durează cel puțin 15 zile.
O decizie specială a Adunării comunale va reglementa pentru care reulamente adoptat de
Adunarea comunală se desfășoară o audiere publică obligatorie, precum și modul și procedura de
desfășurare a unei audieri publice.

Adunarea Cetățenilor
Articolul 87
Adunarea cetățenilor discută și face propuneri cu privire la chestiuni de competența organelor
comunale.
Convocarea adunării cetățenilor
Articolul 88
Adunarea cetățenilor este convocată pentru o localitate sau o parte dintr-o localitate, care poate fi
o stradă, o parte a unei așezări, o zonă a unei comunități locale sau altă formă de autoguvernare locală.
Adunarea cetățenilor este convocată de președintele comunei, președintele adunării comunale,
președintele consiliului comunității locale, cel puțin 50 de cetățeni cu reședința în zona pentru care este
convocată adunarea și cel puțin 1/4 din consilieri, cu cel puțin 3 zile înainte de ziua respectivă.
Propunerea de convocare a unei ședințe poate fi trimisă de către organul comunal responsabil cu
hotărârea cu privire la problema care urmează să fie examinată la ședință.
Cetățenii sunt informați despre cuvântul convocat prin afișarea actului privind convocarea
cuvântului pe buletinul publicitar, prin mass-media sau într-un alt mod obișnuit.
Munca și determinarea atitudinilor
Articolul 89
Adunarea cetățenilor este prezidată de convocator sau de o persoană autorizată de acesta.
Adunarea cetățenilor ia în considerare propunerile și ia poziții asupra lor, dacă 5% dintre alegători
sunt prezenți conform ultimei decizii publicate oficial privind încheierea listei electorale pentru alegerea
consilierilor Adunării Comunale din zona pentru care a fost convocată adunarea.
Cetățenii adulți au dreptul să participe la examinarea problemelor, inițierea inițiativelor și
propunerea unor soluții.
Cetățenii a căror reședință sau proprietate se află în zona în care a fost convocată adunarea au, de
asemenea, dreptul de a decide la adunarea cetățenilor, dacă acestea sunt decizii care le împovărează
bunurile.
Deciziile la adunarea cetățenilor se iau cu votul majorității cetățenilor prezenți cu drept de
hotărâre.
Acțiunile organului competent al comunei la adunare
Articolul 90
Organismele comunale sunt obligate, în termen de 60 de zile de la organizarea adunării
cetățenilor, să ia în considerare cererea și propunerea cetățenilor, să ia o poziție cu privire la acestea,
adică să ia o decizie sau măsură adecvată și să informeze cetățenii cu privire la aceasta.
Referendum
Articolul 91
Adunarea poate, din proprie inițiativă, cu un vot majoritar din numărul total de consilieri, să
convoace un referendum în sfera sa de aplicare.
Adunarea este obligată să convoace un referendum pe această temă în sfera sa de aplicare, la
cererea cetățenilor comunei.

Solicitarea cetățenilor menționați în alineatul (2) al acestui articol este valabilă dacă lista
semnatarilor cererii este întocmită în conformitate cu legea și dacă este semnată de cel puțin 10% dintre
alegătorii comunali în conformitate cu ultima decizie publicată oficial privind încheierea listei electorale.
Decizia este luată prin referendum dacă o votează majoritatea cetățenilor cu drept de vot pe
teritoriul comunei, cu condiția ca mai mult de jumătate din numărul total de cetățeni ai comunei să
voteze.
Decizia luată la referendum este obligatorie.
Procedura de desfășurare a referendumului se va face în conformitate cu legea care reglementează
referendumul.
Referendumul pe o parte a teritoriului comunei
Articolul 92
Adunarea comunală este obligată să convoace un referendum pe o parte a teritoriului comunei pe
o problemă legată de nevoile sau interesele populației din acea parte a teritoriului, dacă lista semnatarilor
referendumului este întocmită în conformitate cu legea și semnată de cel puțin 10% dintre alegători
conform ultimei decizii publicate oficial cu privire la încheierea listei electorale pentru alegerea
consilierilor Adunării comunale de pe teritoriul comunei pentru care este solicitat un referendum.
Plângerile cetățenilor
Articolul 93
Organele și serviciile comunei sunt obligate să ofere cetățenilor datele, informațiile și explicațiile
necesare în exercitarea drepturilor și obligațiilor lor.
Organele și serviciile comunei sunt obligate să permită tuturor să depună reclamații cu privire la
munca lor și la munca și atitudinea incorecte ale angajaților din administrația comunală.
Organele și serviciile comunei sunt obligate să examineze acuzațiile evidențiate în plângere care
indică omisiuni și nereguli în activitatea lor și să inițieze o procedură adecvată pentru sancționarea și
eliminarea omisiunilor și neregulilor în conformitate cu legea.
Organismele și serviciile comunei sunt obligate să ofere reclamantului răspunsuri și informații
dacă și cum a fost tratată plângerea în termen de 30 de zile, dacă reclamantul solicită acest lucru.

VI ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
Articolul 94
Pentru a răspunde nevoilor de interes comun direct pentru cetățeni în toate satele comunei sunt
înființate comunități locale.
În comunitatea locală, cetățenii își satisfac nevoile comune pe care și le determină singuri.
Articolul 95

Propunerea pentru înființarea, adică desființarea comunității locale, poate fi depusă de cel puțin
10% dintre alegătorii cu reședința în zona la care se referă propunerea, cel puțin o treime din consilieri și
consiliul comunal.
Adunarea comunală decide despre formarea zonelor, despre schimbări de zone și desființarea
comunitățile locale sau alte forme de autoguvernare locală, cu un vot majoritar din numărul total de
consilieri, cu avizul obținut anterior de cetățeni.
Articolul 96
Legea privind înființarea unei comunități locale, în conformitate cu statutul comunal, determină
activitățile desfășurate de comunitatea locală, organele și organizarea muncii organismelor, modul de
luare a deciziilor, precum și procedura de alegere a consiliilor și a altor organe ale autoguvernării locale,
munca comunității locale, precum și o altă formă de autoguvernare locală.
Consiliul comunității locale este organul reprezentativ de bază al cetățenilor din zona de
autoguvernare locală.
Alegerile pentru consiliul comunității locale se desfășoară în conformitate cu regulile scrutinului
direct și secret pe baza dreptului de vot general și egal, în conformitate cu actul fondator.
Alegerile pentru consiliul comunității locale sunt decretate de președintele Adunării comunale.
Președintele consiliului comunității locale este ales de consiliu dintre membrii săi, prin vot secret,
cu un vot majoritar din numărul total de membri ai consiliului comunității locale.
Consiliul comunității locale:
1) adoptă statutul comunității locale;
2) adoptă planul financiar al comunității locale și programele de dezvoltare ale comunității locale;
3) alege și revocă președintele consiliului comunității locale;
4) propune măsuri pentru dezvoltarea și îmbunătățirea activităților comunale și de altă natură în
zona comunității locale;
5) adoptă reguli de procedură pentru activitatea consiliului comunității locale și alte acte de
competența comunității locale;
6) inițiază adoptarea de noi sau modificarea reglementărilor comunale existente;
7) îndeplinește alte sarcini de competența comunității locale determinate de statutul comunei, actul
de instituire a comunității locale sau alte reglementări comunale.
Articolul 97
Comunitatea locală are statutul de persoană juridică în cadrul drepturilor și îndatoririlor stabilite
de statut, de decizia privind comunitățile locale și de lege.
Articolul 98
Fondurile pentru munca comunității locale sunt:
1. Fonduri determinate prin decizia privind bugetul comunei, inclusiv autocontribuția,

2. Donație,
3. Venituri pe care comunitatea locală le generează prin activitățile sale,
Comunitatea locală adoptă un plan financiar aprobat de Adunare în conformitate cu decizia
privind bugetul comunal.
Comunitatea locală folosește fondurile în conformitate cu planul financiar.
Fondurile pe care comuna le transferă comunității locale sunt furnizate separat în bugetul comunei
pentru fiecare comunitate locală în funcție de scop:
1. Fonduri pentru activitatea organismelor comunitare locale și pentru cheltuieli curente
2. Fonduri pentru desfășurarea activităților încredințate de comună comunității locale
3. Fonduri pentru cofinanțarea programului de construcție a infrastructurii comunale la care
participă cetățenii.
"Articolul 98a
Consiliul comunal va iniția o procedură de evaluare a constituționalității și legalității unui act
general al unei comunități locale în fața Curții Constituționale, dacă consideră că actul nu este conform cu
Constituția sau cu legea.
Președintele comunei este obligat să suspende de la executare actul general al comunității locale
pe care îl consideră a nu fi în conformitate cu Constituția sau cu legea, printr-o decizie care intră în
vigoare prin publicarea în Buletinul oficial al comunei Jitiște.
Decizia privind suspendarea de la executare încetează să mai fie valabilă dacă organul stabilit de
statutul comunei nu inițiază o procedură de evaluare a constituționalității și legalității actului general în
termen de cinci zile de la publicarea deciziei. "
Atunci când Consiliul comunal, care supraveghează legalitatea muncii și a actelor comunității
locale, consideră că actul general al comunității locale nu este în conformitate cu statutul, sau actul
privind constituirea comunității locale sau a altor reglementări comunale, îl va indica consiliului
comunității locale să ia măsurile corespunzătoare.
În cazul în care consiliul comunității locale nu acționează în conformitate cu propunerile organelor
menționate la alineatul (1) din prezentul articol, primarul anulează actul general al comunității locale
printr-o decizie care intră în vigoare prin publicarea acestuia în Buletinul oficial al comunei Jitiște.
Consiliul comunal, care supraveghează legalitatea muncii și a actelor comunității locale, îi
propune primarului suspendarea finanțării activităților comunității locale în care fondurile nu sunt
utilizate în conformitate cu planul financiar al comunității locale, decizia bugetară sau legea.
Articolul 98b
„Consiliul comunității locale poate fi dizolvat dacă:
1) consiliul nu se întrunește mai mult de trei luni;
2) nu alege președintele consiliului în termen de o lună din ziua desfășurării alegerilor pentru
membrii consiliului comunitar local sau din ziua demiterii acestuia, adică a demisiei;
3) nu adoptă planul financiar în termenul stabilit de hotărârea adunării comunale .

Decizia de dizolvare a consiliului comunității locale este luată de adunare la propunerea
consiliului comunal, care supraveghează legalitatea muncii și a actelor comunității locale.
Președintele Adunării anunță alegerile pentru consiliul comunității locale, în termen de 15 zile de
la intrarea în vigoare a deciziei de dizolvare a consiliului comunității locale, cu condiția să nu treacă mai
mult de 45 de zile de la data convocării alegerilor până la data alegerilor.
Până la constituirea consiliului comunității locale, afacerile curente și urgente ale comunității
locale vor fi îndeplinite de comisarul comunal numit de adunarea comunală, concomitent cu decizia de
dizolvare a consiliului comunității locale.".
Articolul 99
Prin decizia Adunării, tuturor sau comunităților locale individuale li se poate încredința
îndeplinirea anumitor sarcini din domeniul inițial al comunei, cu asigurarea fondurilor necesare.
Comuna oferă asistență comunității locale în îndeplinirea sarcinilor administrativ-tehnice și
financiar-materiale.
La încredințarea activităților, se ia în considerare dacă aceste activități sunt de importanță imediată
și de zi cu zi pentru viața locuitorilor comunității locale.
Pentru îndeplinirea anumitor sarcini de competența administrației comunale, în special în legătură
cu exercitarea drepturilor cetățenilor, poate fi organizată activitatea administrației comunale în
comunitățile locale.
Sarcinile menționate la alineatul (4) al acestui articol, modul și locul îndeplinirii acestora vor fi
stabilite de președintele comunei la propunerea șefului administrației comunale.
VII COOPERAREA ȘI ASOCIEREA MUNICIPIILOR
Cooperarea și asocierea comunei cu comunele și orașele din țară
Articolul 100
Comuna, organismele și serviciile comunei, precum și întreprinderile, instituțiile și alte organizații
înființate de acesta, se asociază și cooperează cu alte comune și orașe și cu organismele și serviciile
acestora în domenii de interes comun și pentru realizarea lor pot pune în comun fonduri și forma
organisme comune, întreprinderi, instituții și alte organizații și instituții, în conformitate cu legea și
statutul.
Cooperarea menționată la alineatul (1) al acestui articol implică, de asemenea, atribuirea
îndeplinirii anumitor sarcini din competența comunei către o altă unitate de autoguvernare locală sau către
o întreprindere, instituție și altă organizație fondată de comună.
În cazul în care comuna încheie un acord de cooperare cu alte comune sau cu un oraș în scopul
desfășurării în comun al afacerilor din domeniul activităților comunale, acele afaceri se desfășoară în
comun în conformitate cu legea care reglementează activitățile comunale.
Acordul de cooperare al comunei cu alte unități locale de autoguvernare reglementează: numele și
sediul organismului comun, compania, instituția sau altă organizație, tipul, domeniul de aplicare și modul
de desfășurare a activităților, metoda de finanțare, gestionarea și supravegherea muncii, aderarea la
acordul altor unități locale de autoguvernare, procedura retragerea sau retragerea din acordul unității

locale de auto-guvernare, drepturile și obligațiile angajaților, precum și alte aspecte importante pentru
stabilirea, funcționarea și încetarea muncii, în conformitate cu legea.
Adunarea decide încheierea acordului menționat la alineatul (1) al acestui articol cu un vot
majoritar al numărului total de consilieri și este obligată să îl prezinte ministerului responsabil pentru
autoguvernarea locală în termen de 30 de zile de la data încheierii acordului.
Acordul de cooperare al comunei cu alte comune, adică cu un oraș, poate prevedea înființarea unui
organism comun, serviciu, întreprindere sau altă organizație.
În cazul menționat la alineatul 6 din prezentul articol, organul competent al comunei împreună cu
organismul competent al celuilalt sau al celorlalți fondatori, decide asupra numirii sau postavljanju șefului
organului, serviciului, intreprinderii sau altei organizații comune, demiterii și responsabilității acestora și
încetării funcției prin lege.
Atunci când acordul de cooperare prevede că organul mixt decide asupra drepturilor și obligațiilor
cetățenilor care au reședința pe teritoriul comunei în procedura administrativă, Consiliul comunal decide
drepturile și obligațiile acelor cetățeni în procedura de a doua instanță, în conformitate cu legea.
Fondurile pentru activitatea organismului comun sunt furnizate în bugetul comunei, proporțional
cu domeniul de activitate desfășurat pentru comună de către organismul comun.
Prin acordul de cooperare, comuna poate atribui anumite sarcini din competența sa către o altă
comună, adică oraș.
Fondurile pentru activitatea organismului comunal, adică a orașului care îndeplinește sarcinile
atribuite, sunt prevăzute în bugetul comunal, proporțional cu volumul sarcinilor atribuite.
Atunci când acordul de cooperare prevede că sarcinile atribuite includ luarea de decizii cu privire
la drepturile și obligațiile cetățenilor cu reședința pe teritoriul comunei în procedura administrativă,
Consiliul comunal decide asupra drepturilor și obligațiilor acelor cetățeni în procedura de a doua instanță,
în conformitate cu legea.
Lucrările transferate sunt executate în numele și în contul comunei, iar comuna este responsabilă
pentru efectuarea lor.
Acordul de cooperare va înceta să mai fie valabil la cererea comunei sau a altei unități de
autoguvernare locală care participă la acord.
Adunarea comunală trimite o cerere scrisă celuilalt participant la acord cel târziu cu șase luni
înainte de ziua în care acordul de cooperare încetează să mai fie valabil și, în același timp, informează
ministerul responsabil pentru autoguvernarea locală.
Acordul de cooperare încheiat de mai multe unități de autoguvernare locală, la cererea comunei,
nu mai este valabil decât în partea care se referă la comună.
Executarea în comun a sarcinilor încredințate
Articolul 100a
Comuna poate, împreună cu unul sau mai multe comune, adică cu un oraș, să propună
ministerului însărcinat cu autoguvernarea locală executarea în comun a anumitor sarcini încredințate, în
conformitate cu legea care guvernează administrația de stat și cu decretul Guvernului Republicii Serbia
care determină mai detaliat condițiile și modul executării comune a afacerilor încredințate.
Comuna poate accepta propunerea organului de administrație de stat competent de a asigura în
comun executarea anumitor sarcini încredințate cu una sau mai multe comune, adică orașe, în
conformitate cu legea care guvernează administrația de stat și cu decretul Guvernului Republicii Serbia
care reglementează condiții și metode mai detaliate de executare comună a sarcinilor încredințate.

Adunarea decide asupra propunerii menționate la alineatul (2) din prezentul articol în termen de
30 de zile de la data depunerii propunerii.
În cazul în care acceptă propunerea menționată la alineatul (2) al acestui articol, Adunarea
comunală va încheia un acord de cooperare cu una sau mai multe comune, adică cu un oraș, care
reglementează executarea în comun a sarcinilor încredințate și o prezintă ministerului responsabil pentru
autoguvernarea locală.
Acordul de cooperare menționat la alineatul (4) al prezentului articol se publică după obținerea
acordului guvernului Republicii Serbia.
Cooperarea cu comunitățile teritoriale și unitățile de autoguvernare locală și alte state
Articolul 101
Comuna poate coopera în zone de interes comun cu comunitățile teritoriale relevante și cu
comunele și orașele din alte țări, în cadrul politicii externe a Republicii Serbia, respectând totodată
unitatea teritorială și ordinea juridică a Republicii Serbia, în conformitate cu Constituția și Legea.
Decizia privind cooperarea cu comunitățile teritoriale, comunele și orașele relevante este luată de
Adunarea Comunală, cu acordul Guvernului Republicii Serbia.
Acordul sau alt act privind stabilirea cooperării vor fi semnate de președintele comunei sau de o
persoană autorizată de acesta.
Actul menționat la alineatul (3) al acestui articol se publică după obținerea consimțământului
guvernului Republicii Serbia.
Asociere în asociații de orașe și comune
Articolul 102
Comuna poate fi un fondator sau se poate alătura asociațiilor orașelor și comunelor.
Comuna înființează și se alătură asociațiilor de orașe și comune pentru a promova dezvoltarea
autoguvernării locale, protecția acesteia și realizarea intereselor comune.
Comuna, prin apartenența la asociații, schimbă experiențe și cooperează cu orașe și comune din
țară și din alte țări, participă la reprezentarea propriilor interese și a celor determinate în comun în fața
organelor de stat, în special în procesul adoptării legilor și a altor acte de importanță pentru protecția,
promovarea și finanțarea, autoguvernării locale, precum și a altor reglementări importante pentru
realizarea afacerilor orașelor și comunelor.
Comuna este membră a Conferinței permanente a orașelor și comunelor.
Cooperarea cu organizații neguvernamentale și alte organizații
Articolul 103
Organismele comunale pot coopera cu organizații nonguvernamentale, organizații umanitare și
alte organizații, în interesul comunei și al cetățenilor săi.

VIII PROTECȚIA AUGUVERNĂRII LOCALE

Protecția drepturilor comunei
Articolul 104
Protejarea drepturilor comunei este asigurată în modul și conform procedurii stabilite de lege și de
statutul comunei.
Inițierea unei proceduri de evaluare a constituționalității și legalității
Articolul 105
Adunarea comunală inițiază o procedură de evaluare a constituționalității și legalității legii sau a
altui act general al Republicii Serbia sau al provinciei autonome, care încalcă dreptul la autoguvernare
locală.
Dreptul de a face apel la Curtea Constituțională
Articolul 106
Președintele comunei are dreptul să facă apel la Curtea Constituțională dacă un act individual sau
o acțiune a unui stat sau a unui organ comunal împiedică exercitarea competenței comunei.
Ombudsman local
Articolul 107
În municipiu se înființează un avocat local.
Ombudsman local care este autorizat să controleze în mod independent și independent respectarea
drepturilor cetățenilor și să protejeze drepturile cetățenilor de încălcările comise de Administrația
comunală, precum și de instituțiile, organismele și organizațiile care exercită autoritate publică, fondate
de comună; controlează activitatea Administrației Comunale și protejează dreptul cetățenilor la
autoguvernare locală, dacă este o încălcare a reglementărilor și a actelor generale ale Comunei.
Dreptul depunerii plângerii Curții constituționale
Articolul 108
Ombudsmanul local acționează și acționează în baza și în cadrul Constituției, Legii, a ratificat
acordurile internaționale și regulile general acceptate ale dreptului internațional, precum și Statutul
comunei.
În lucrarea sa, avocatul poporului local este ghidat de principiile legalității, imparțialității,
independenței și corectitudinii.
Decizia Adunării reglementează mai detaliat modul de adresare avocatului poporului local și
regulile de conduită și de lucru ale Protectorului Cetățenilor.
Acțiuni ale ombudsmanului local
Articolul 109
Ombudsmanul local avertizează aceste organisme și servicii cu privire la apariția muncii ilegale și
neregulate a Administrației comunale și a serviciilor publice care exercită autoritatea publică și al cărui
fondator este Comuna, care încalcă drepturile sau interesele cetățenilor, îi critică, oferă recomandări
pentru muncă, inițiază proceduri să elimine încălcările drepturilor și să informeze publicul despre aceasta.

În domeniul protecției drepturilor omului și minorităților, avocatul poporului local:
1) monitorizează exercitarea drepturilor omului și minorităților și face recomandări pentru
îmbunătățirea exercitării drepturilor omului și minorităților,
2) colectează informații cu privire la aplicarea legilor și a altor reglementări în domeniul
drepturilor omului și al dreptului la auto-guvernare locală.
3) întocmește un raport anual privind exercitarea drepturilor omului și minorităților;
4) informează publicul larg despre încălcările drepturilor omului și ale minorităților,
5) primesc și examinează plângeri legate de încălcarea drepturilor omului și ale minorităților,
6) intermediază în soluționarea pașnică a litigiilor legate de încălcarea drepturilor omului,
7) inițiază inițierea procedurilor corespunzătoare în fața autorităților competente în caz de
încălcare a drepturilor omului,
8) organizează și participă la organizarea de întâlniri profesionale, consultări și campanii de
informare publică cu privire la aspecte importante pentru exercitarea drepturilor omului și minorităților;
9) inițiază și încurajează educația cu privire la drepturile omului și ale minorităților,
10) îndeplinește alte sarcini determinate de lege, statut și hotărârea Adunării comunale .
În îndeplinirea responsabilităților sale, ombudsmanul local cooperează cu ombudsmanii locali din
comune, precum și cu ombudsmanul din Republica și cu Ombudsmanul provincial și birourile acestuia.
Ombudsmanul local protejează dreptul cetățenilor la autoguvernare locală în conformitate cu
decizia Adunării.
Alegerea unui ombudsman local
Articolul 110
Ombudsmanul local este ales și revocat de Adunare cu o majoritate din numărul total de consilieri.
Propunerea pentru alegerea avocatului poporului local este prezentată de cel puțin o treime din
consilieri.
Ombudsmanul local este ales pentru o perioadă de 5 ani și poate fi reales în funcția respectivă.
O persoană poate fi aleasă ombudsman local care, pe lângă condițiile generale pentru dobândirea
dreptului de vot (cetățenie, vârstă adultă, capacitate juridică, reședință în comună), a dobândit studii
superioare în domeniile științifice ale dreptului în studii academice de bază în cuantum de cel puțin 240
de puncte ECTS. , studii academice de master, studii academice de specialitate, studii profesionale de
specialitate, adică studii universitare de cel puțin patru ani sau studii de specialitate la facultate și cel
puțin 5 ani de experiență profesională în domeniul protecției drepturilor omului și ale minorităților, se
bucură de integritate morală și nu a fost condamnat sau urmărit penal.
Un ombudsman local nu poate fi membru al unui partid politic și nu poate deține nicio funcție
publică sau activitate profesională.
Demiterea avocatului poporului local
Articolul 111
Ombudsmanul local este demis înainte de expirarea mandatului său dacă este condamnat pentru o
infracțiune până la închisoare, dacă nu îndeplinește sarcinile din competența sa într-un mod profesional,

imparțial, independent și conștiincios sau se află în funcții (funcții), adică îndeplinește sarcini
incompatibile cu poziția de ombudsman local.
O propunere de revocare a unui ombudsman local poate fi depusă de cel puțin o treime din
consilieri.
Adunarea hotărăște revocarea ombudsmanului local de către o majoritate din numărul total al
consilierilor.
Depunerea rapoartelor către Adunarea comunală
Articolul 112
Ombudsmanul local înaintează Adunării un raport.
În cazul în care consideră necesar să se ia în considerare anumite aspecte, avocatul poporului local
poate prezenta rapoarte extraordinare Adunării comunale.
Adunarea ia în considerare rapoartele avocatului poporului local la următoarea sesiune.
Dreptul de a participa la sesiunile Adunării comunale și ale organelor sale de lucru
Articolul 113
Ombudsmanul local are dreptul de a participa la sesiunile Adunării și ale organelor de lucru ale
Adunării, precum și de a participa la dezbatere atunci când sunt discutate probleme din competența sa.
Fonduri pentru activitatea avocatului poporului local
Articolul 114
Fondurile pentru activitatea avocatului poporului local sunt furnizate în bugetul comunal și pot fi
furnizate din alte surse, în conformitate cu legea.
Consiliul pentru relații interetnice
Articolul 115
Consiliul pentru relații interetnice este înființat în comună, în conformitate cu legea, care are în
vedere problemele de realizare, protecție și promovare a egalității naționale.
Domeniul de aplicare, componența, alegerea membrilor și modul de lucru al consiliului sunt
reglementate prin Decizia Adunării.
Alegerea membrilor Consiliului Minorităților Naționale este aleasă la propunerea Consiliului
Național al Minorităților Naționale.

IX ACTE COMUNALE
Acte comunale
Articolul 116

În îndeplinirea sarcinilor de competența sa, comuna ia decizii, caiete de reglementări, ordine,
instrucțiuni, decizii, concluzii, recomandări și alte acte necesare.
Ierarhia actelor comunei
Articolul 117
Deciziile și actele generale ale Adunării comunale trebuie să fie în conformitate cu legea și
prezentul statut.
Actele președintelui comunei și ale Consiliului comunal trebuie să fie în conformitate cu legea,
prezentul statut, deciziile și actele generale ale Adunării comunale.
Actele administrației comunale trebuie să fie în conformitate cu legea, prezentul statut, deciziile și
actele generale ale organelor comunale.
Publicarea și intrarea în vigoare a actelor generale
Articolul 118
Statutul, deciziile, hotărârile, concluziile și alte acte ale organelor comunei sunt publicate în
„Buletinul Oficial al comunei Jitiște”.
Actele menționate la alineatul (1) din prezentul articol intră în vigoare la 8 zile de la data
publicării lor, cu excepția cazului în care emitentul din procedura de adopție stabilește că există motive
justificate pentru ca acestea să intre în vigoare mai devreme.
Alte acte ale comunei sunt publicate în „Buletinul Oficial al comunei Jitiște” atunci când este
prevăzut de acele acte.

X INTERPRETARE, ADOPȚIE ȘI MODIFICĂRI ALE STATUTULUI
Interpretarea autentică a statutului
Articolul 119
Interpretarea autentică a statutului este dată de Comisia pentru probleme statutare și acte
normative ale Adunării comunale.
Procedura de modificare sau adoptare a statutului
Articolul 120
O propunere de adoptare sau modificare a Statutului comunal poate fi depusă de cel puțin 5%
dintre cetățenii cu drept de vot pe teritoriul comunei, o treime din consilieri, președintele comunei și
organul de lucru competent al Adunării.
Propunerea este prezentată în scris cu o explicație.
Adunarea decide cu privire la propunerea menționată la alineatul (1) din prezentul articol cu un
vot majoritar din numărul total de membri.

Dacă Adunarea decide să continue adoptarea sau modificarea Statutului comunai, prin același act
către organul de lucru permanent competent al Adunării care redactează statutul, adică deciziile privind
modificarea Statutului comunai, stabilește termenul limită pentru redactare.
Proiectul de statut, adică decizia de modificare a statutului, este stabilit de Consiliul comunal cu
un vot majoritar din numărul total de membri ai Consiliului comunal.
Proiectul de statut, adică decizia privind modificarea statutului, va fi dezbătut public în modul și în
termenul stabilit de decizia Adunării.
Consiliul comunal, după o dezbatere publică, stabilește proiectul de statut, adică decizia de
modificare a statutului, cu votul majorității din numărul total de membri ai Consiliului comunal. La
stabilirea proiectului de statut, adică a deciziei de modificare a statutului, Consiliul comunal va ține cont
de propunerile și sugestiile date în dezbaterea publică.
Adunarea adoptă Statutul, adică decizia de modificare a Statutului cu o majoritate de voturi din
numărul total de membri.
Articolul 121
Se șterge.

XI DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Armonizarea reglementărilor cu prezentul statut
Articolul 122
Actele generale ale comunei vor fi armonizate cu legea și cu prevederile prezentului statut în
termen de nouă luni de la intrarea în vigoare a Legii cu privire la modificările la Legea cu privire la
autonomia locală.
Regulamentele comunei vor rămâne în vigoare până la armonizarea lor cu prezentul statut.
Organele comunităților locale a căror alegere a fost făcută în conformitate cu reglementările care
erau în vigoare până la intrarea în vigoare a prezentului statut vor continua să funcționeze până la
expirarea mandatului.
Articolul 122a
Protectorul cetățenilor continuă să lucreze ca avocat local până la expirarea mandatului pentru
care a fost ales.
Aplicarea întârziată a anumitor dispoziții ale statutului
Articolul 122b
„Prevederea articolului 59 alineatul (1) din statut, care se referă la numărul de membri ai
consiliului comunal armonizat cu legea cu privire la autonomia locală, se aplică după alegerile pentru
consilierii Adunării comunale desfășurate după intrarea în vigoare a acestei decizii de modificare a
statutului.

Prevederile articolului 78 alineatul (4) din statut, care se referă la numirea asistentului primar, se
vor aplica după alegerile pentru consilierii Adunării comunale desfășurate după intrarea în vigoare a
acestei decizii de modificare a statutului.
Articolul 123
În ziua în care acest Statut intră în vigoare, textul consolidat al Statutului Comunei Jitiște
încetează să mai fie valabil („Buletinul Oficial al Comunei Jitiște”, nr. 6/2007)
Articolul 124
Prezentul Statut va intra în vigoare în a opta zi de la data publicării sale în „Buletinul Oficial al
Comunei Jitiște”.
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