
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
На основу чл. 25. и 55. Статута Покрета СНАГА СРБИЈЕ – БК            
(у даљем тексту: Покрет), Главни одбор  Покрета на седници 
одржаној 10.10. 2009. године, донео  је  

 
      
 

П Р А В И Л Н И К   
 О  УТВРЂИВАЊУ ЛИСТА  КАНДИДАТА ЗА ПОСЛАНИКЕ, 

ОДБОРНИКЕ И  НОСИОЦЕ  ЈАВНИХ  ФУНКЦИЈА 
 
 

Основне одредбе 
 

Члан 1. 
 

 Овим Правилником уређују се услови за кандидовање чланова 
Покрета СНАГА СРБИЈЕ- БК (у даљем тексту: Покрет), поступак 
кандидовања и органи који  учествују и одлучују у поступку 
кандидовања,  од предлагања, утврђивања листа кандидата, до избора, 
односно именовања. 
 

Члан  2. 
 

 Кандидат за одборника, посланика  и носиоца јавних функција (у 
даљем тексту: кандидат) може да буде сваки члан Покрета који 
испуњава услове утврђене овим Правилником . 
 Кандидат за поједине функције може да буде и лице које није члан 
Покрета. 

 
Члан 3. 

                                                                       
 

Предлог за кандидата може да поднесе сваки члан и oрган Покрета.  
 Евидентирање кандидата обавља кадровска комисија у општинском 
одбору и Кадровска комисија Главног одбора на прописаном обрасцу. 
 Једно лице може да буде кандидат за више функција до 
утврђивања предлога, с тим да када се одлучује о упућивању предлога 
органу који бира или спроводи изборни поступак, водиће се рачуна да  
једно лице по правилу обавља једну функцију. 
 

 

 



Члан 4. 
 

 Евидентирање кандидата обавља се тако што се  уз предлог за 
одговарајућу функцију достављају и: 
1) Предлог кандидатуре са образложењем, 
2) Биографија кандидата ( упитник који је прописао Извршни 
одбор), 
3) Копија кандидатове приступнице Покрету, 
4) Изјава о имовини кандидата и чланова његове породице, 
5) У зависности од врсте избора -одговарајући број потписа којима 
се подржава кандидатура или записник општинског одбора на коме је 
кандидован, а из кога могу да се виде резултати гласања, као и друга 
документа у складу са законом. 
 

Члан 5. 
 

 Кандидат  треба да: 
1)  испуњава прописане услове за функцију на коју се предлаже (да има 
одговарајућу школску спрему, потребно радно и професионално 
искуство и одговарајуће стручне испите), 
 2)  поседује  лични и породични углед у средини у којој живи и ради, 
 3)  ужива друштвени статус признатог стручњака у некој од области или 
да је угледан   у занимању које обавља, 
 4) даје значајан допринос раду oргана Покрета, 
 5) даје  конкретан допринос ширењу програмских идеја Покрета,   
непосредно и путем медија, 
  6)   има изграђен  и доказан однос лојалности  Покрету, 
    7)  је спреман да се  изложи суду јавности за све своје радне и 
животне   активности, као и да није осуђиван, и 

8)  има способности за јавне наступе у медијима и говорничке 
вештине  за јавне скупове. 
 
 Поред услова из претходног става, пожељно је да: 
 
1) је значајно допринео организовању Покрета и  органа  и повећању  
броја чланова, 

2)  је дао материјални допринос  у активностима Покрета, 
3)  може да  образује свој изборни штаб ако је то потребно, 
4) има могућности да лично или преко донатора обезбеди 
финансирање 
своје изборне кампање и да о томе потпише споразум са овлашћеним 
лицем у Покрету. 
  Својства и способности кандидата из претходних ставова  
узимају се у обзир и приликом кандидовања за функције у Покрету. 
   

Члан  6. 
 

 У Служби Покрета  оснива се база података о могућим кандидатима  
за народне посланике и носиоце функција у републичким и другим  

 

 



органима, јавним предузећима, а на основу предлога општинских одбора 
и предлога органа и тела Покрета. 
 У општинским одборима оснивају се базе података за одборнике и 
носиоце функција у општини, граду и округу. 
 

Члан 7. 
 

 Приликом утврђивања предлога изборних листа и  кандидата за 
носиоце јавних функција обавезно се води рачуна и о  сразмерној 
заступљености   жена и младих. 
 
 

Члан 8. 
 

 Општински одбори, односно органи и тела који предлажу 
кандидате дужни су да са сваким кандидатом обаве разговор о 
кандидатовим намерама и вољи да обавља одговарајућу функцију, да 
утврди његово познавање програмских циљева Покрета у тој области и 
да стекну утисак о укупним способностима кандидата  потребним за 
обављање одговарајућег јавног посла, његовим говорничким 
способностима и способностима јавног наступања, а нарочито о његовој 
лојалности  Покрету. 

 
Члан 9. 

 
 Сваки кандидат потписује изјаву да прихвата кандидатуру и 
"бланко" оставку на место на које се кандидује, споразум  са 
овлашћеним лицем  Покрета о учешћу у покривању трошкова изборне 
кампање и случајевима враћања тих средстава. 
 

Члан 10. 
 

 За једно место, по правилу кандидује се више  кандидата. 
 
 
 

Поступак кандидовања за функције у републичким органима, 
организацијама и јавним предузећима 

 
Члан 11. 

 
 Републичке функције су председник Републике, народни посланик, 
председник Владе, министар, директор јавног предузећа и др. 
 Сваки општински одбор одмах по доношењу овог Правилника,  
сачињава списак од најмање три кандидата  који могу да обављају 
функције  у Републичким органима и  са свим потребним подацима и 
записником општинског одбора  доставља  Служби Покрета  ради 
евидентирања кандидата. 
 Кандидате за председника Републике и  народне посланике који се 
бирају на непосредним изборима  могу да предлажу и више општинских  

 

 



 
одбора заједно, нарочито у случају ако  се избори одржавају по 
изборним јединицама. 
 
 

Члан 12. 
 

 Када се распишу избори  за председника Републике, односно за 
народне посланике ( односно за Скупштину АП)  сви предлагачи   о д м а 
х ажурирају  своје предлоге , по правилу обавештавајући Службу да 
остају при предлогу или у чему га мењају. 
 Одмах по расписивању избора,  Извршни одбор Главног одбора 
утврђује  рок до кога се достављају предлози и која је документација 
потребна. 
 Ако општински одбор  или кандидат пропусте рок, предлог се неће 
разматрати. 
  
 

Члан 13. 
 

 Кадровска комисија Главног одбора  на основу добијених предлога  
из општинских одбора, ресорних одбора и других органа, утврђује нацрт 
изборне листе, водећи рачуна о испуњености свих услова и критеријума 
утврђених овим Правилником. 
 У нацрт изборне листе  укључују се и предложени кандидати који 
нису чланови Покрета уз образложење  предлагача и Кадровске 
комисије о разлозима за такво предлагање. 
 Ако код појединих кандидата  нису испуњени сви услови  
предвиђени Правилником или је пропуштен рок, Комисија има право да 
те недостатке отклони  било упозоравањем предлагача о томе, било 
предлажући другог кандидата за кога има податке из Службе, а који је 
одговарајућу документацију доставио у року. 
  
 

Члан 14. 
 

 Нацрт изборне листе разматра Извршни одбор Покрета и  предлаже 
Главном одбору предлог изборне листе. 
 Главни одбор уз доношење одлуке о учешћу на изборима, одлучује 
о лицу овлашћеном за изборне  радње, о изборном програму и другим 
питањима од значаја за изборе.  
 Главни одбор може уз утврђивање општих смерница за спровођење 
избора и општих принципа о кандидовању, остале послове  да повери 
Извршном одбору из оперативних разлога. 

Предлог изборне листе, односно предлог кандидата предаје се 
надлежној комисији што хитније , да би што раније почела изборна 
кампања.  
 
 
 

 

 



 
 

Члан  15. 
 

По завршеним непосредним изборима и утврђивању броја добијених   
мандата, Кадровска комисија Главног одбора, узимајући у обзир потребе 
репрезентативног, професионалног и полног  представљања, 
територијалну равномерност заступљености  кандидата и изборне 
резултате у општини из које је кандидат, утврђује предлог за доделу 
мандата. 

Кандидате за народне посланике и друге органе предлаже  и 
председник Покрета  непосредно Главном одбору, односно овлашћеном 
органу. 

Уз предлог из претходних  ставова, ако је одлучено о  учешћу у 
власти, предлажу се  и кандидати за друге одговарајуће  функције. 

Коначну одлуку о додели мандата, учешћу у власти и кандидатима 
за одговарајуће функције доноси Главни одбор на предлог Председника. 

Између две седнице Главног одбора, надлежност у овој ствари, из 
разлога ефикасности, преноси се у надлежност Извршном одбору, с тим 
да се одлуке Извршног одбора достављају на потврду Главном одбору. 
  

Члан 16.  
 

Кандидат коме је додељен мандат потписује споразум са 
овлашћеним лицем Покрета о издвајању дела прихода који буде 
остваривао на додељеној функцији, као и о начину материјалне помоћи 
Покрету. 
 

Члан 17. 
 

Предложени кандидат је дужан да поштује Статут и програмска 
начела Покрета, као и ставове органа и тела покрета. 
 Предложени кандидат има право да од oргана и тела  Покрета 
тражи податке и информације које су од интереса за ваљано обављање 
функције на коју се предлаже. 
 Изабрани или именовани кандидат  даном  избора за народног 
посланика постаје члан Главног одбора Покрета. 
 Ако кандидат има и друге функције у Покрету, определиће се на 
које ће функције да поднесе оставку, ради деакумулације функција и  
ваљаног обављања функције на коју се предлаже, односно на коју је 
изабран. 
 

 
Члан 18. 

 
 На предлагање  посланика у Скупштину АП сходно се примењују  
одредбе Правилника којима је уређено кандидовање за народне 
посланике и носиоце функција у Републици. 
 

 

 

 



Предлагање одборника и  носилаца јавних функција  
у општини, граду и округу 

 
Члан 19. 

 
  Општинске организације обавезно оснивају кадровску 
комисију која  прати учлањења и из реда свих чланова општинске 
организације  сачињава листе могућих кандидата за обављање функција 
у општини, граду и Републици.  
 Кадровска комисија општинске организације  обавља разговоре са 
могућим кандидатима и помаже им у прикупљању потребне 
документације. 

Општински одбори дужни су да  редовно ажурирају  евиденцију о 
могућим кандидатима за  одборнике и друге носиоце јавних функција у 
општини, граду и округу, као и у месним заједницама. 
  

Члан 20. 
 

 У име Покрета споразум са кандидатом потписује председник 
општинског одбора или  лице које он овласти. 
 
 Кандидати за одборнике поред докумената  који су одређени за 
потписивање, потписује и "бланко" изјаву да не прихвата мандат 
одборника  ако му према изборним резлтатима мандат припадне. 
  
 

Члан 21. 
 

 Општински одбор је дужан да  о листама кандидата  обавести 
Извршни одбор, који може из оправданих разлога да изврши промену уз 
образложење које се доставља општинском одбору. 

 
Члан 22.  

 
  На предлагање  одборника и других носилаца јавних 
функција у општини, граду и округу, сходно се примењују  одредбе 
Правилника којима је уређено кандидовање за народне посланике и 
носиоце функција у Републици. 
 

 
Завршне одредбе 

 
Члан 23. 

 
 За све што није у уређено овим Правилником, а није могућа сходна 
примена,  уредиће се  закључцима  Извршног одбора или другог 
одговарајућег органа. 
 
 
 

 

 




