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-1На основу члана 42. Пословника општинске изборне комисије у Тополи, Општинска изборна комисија на
седници одржаној дана 17.04.2016. године донела је
ПОСЛОВНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПОСЛОВНИКА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ТОПОЛИ
Члан 1.
У Пословнику општинске изборне комисије („Сл. гласник СО Топола“, бр. 4/2016), после члана 13. додају се
следећи чланови:
„Члан 13а
Председник Комисије, чланови, секретар и њихови заменици дужни су да се пристојно понашају, да чувају
углед и достојанство Комисије и да се свакоме обраћају са уважавањем.
Председник Комисије, чланови, секретар и њихови заменици дужни су да на сваки начин воде рачуна да се
изборни поступак спроводи на поштен и законит начин.
Члан 13б
Председнику Комисије, члановима, секретару и њиховим заменицима је забрањено да:
1) на седницама Комисије употребљавају мобилне телефоне и друге телекомуникационе уређаје;
2) се непристојно поношају, угражавају мир, спокојство и рад чланова комисије и трећих лица;
3) исказују наклоност или ненаклоност према учесницима изборног поступка;
4) у комуникацији са члановима комисије и трећим лицима употребљавају увредљиве изразе и на сличан начин
нарушавају ред;
5) долазе на рад у Комисију под дејством алкохола и других опојних средстава;
6) износе речи и информације у вези са радом Комисије, а нарочито оне које могу да угрозе рад Комисије и изазову
опште стање панике;
7) обавештавају јавност (путем средстава јавног обавештавања - радија, телевизије, штампаних медија, електронских
медија, друштвених мрежа и сл.) о предузетим радњама и донетим одлукама, осим у случајевима предвиђеним
Пословником.
Члан 13в
За повреду дужности, обавеза и поступање противно забранама прописаних Пословником председнику Комисије,
члановима, секретару и њиховим заменицима може се изрећи:
1) Опомена;
2) Удаљење са седнице или радне активности у току (у даљем тексту: удаљење);
3) Суспензија рада у радним групама Комисије (у даљем тексту: суспензија).
Члан 13г
Опомена се изриче за блаже повреде дужности, обавеза и поступање противно забранама из члана 13б. став 1.
тачка 1) и 2) Пословника.
Меру удаљења се изриче за повреду дужности, обавезе и поступање противно забранама након изречене
опомене, као и у случају поступања супротно забранама из члана 13б. став 1. тачка 3) 4) и 5) Пословника.
Мера из става 2. овог члана изриче се уколико је угрожен рад комисије или спокојство присутних лица.
Мера суспензије рада у радним групама Комисије се изриче се за теже повреде дужности, обавеза и поступање
противно забранама из члана 13б става 1. тачке 6) и 7) Пословника.
Члан 13д
За секретара, чланове и њихове заменике мере из члана 13б. изриче председник или заменик председника
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комисије посебним решењем.
За председника и заменика председника мере из члана 13б. изриче Комисија посебним решењем.
Пре изрицања мере, овлашћени субјекти из става 1. и 2. овог члана, утврђују степен повреде дужности, обавеза
и поступања противно забранама.
Члан 13ђ
Лицу против кога је изрицање мере предложено мора бити омогућено да се писмено или усмено изјасни о
околностима случаја.“
Члан 2.
Овлашћује се секретар да утврди пречишћен текст Пословника.
Члан 3.
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“.
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Пoсловник о изменама и допунама Пословника Општинске изборне комисије у Тополи
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