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ПРАВИЛНИК
О ИЗБОРУ НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА
И ЊИХОВОМ РАДУ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

УВОД
Ниједан од понуђених одговора (у наставку: НОПО) је наменски
регистрована политичка странка, која своје право да поднесе изборну
листу уступа свим бирачима у Републици Србији, који нису чланови
политичких странака.
С обзиром да је појам странка одбојан, важно је овде нагласити да
је НОПО пуки алат. Он постоји због тога што, поред странке, изборну
листу може да поднесе једино још и званична група грађана (није исто
што и удружење грађана), а оне су законом недовољно јасно одређене
и осмишљене тако да немају иста права као и политичке странке.
Сваки кандидат на изборној листи НОПО, затим и сваки изабрани
народни посланик са ове изборне листе, наступа потпуно самостално,
задржава политички интегритет и право да заступа своје политичке
ставове. Ови посланици одговарају искључиво својим бирачима, што
се регулише уговором, који предвиђа губитак посланичке плате, као и
осталих примања, у случају кршења сопственог програма, рокова и сл.
Овај правилник уређује начин одабира свих кандидата за народне
посланике на изборној листи НОПО, поредак изабраних кандидата на
тој изборној листи, затим права и обавезе народних посланика који су
изабрани са ове изборне листе.
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НАЧИН ОДАБИРА И ПОРЕДАК КАНДИДАТА
На коначној изборној листи НОПО се могу наћи искључиво они
кандидати који испуњавају све услове одређене овим правилником.
Услови за кандидатуру су:
• подршка бар 40 бирача (потписане и оверене изјаве);
• уверење о некажњавању;
• обављен уводни разговор са представником НОПО-а, ради
упознавања будућег кандидата са поступком;
• склапање уговора о одговорности (потписан и оверен);
• писмена изјава о прихватању кандидатуре (потписана и
оверена);
• потврда о изборном праву, уверење о држављанству и потврда о
пребивалишту;
• испуњеност свих услова и достављање документације у седиште
странке у Београду, Булевар ослобођења 60 (поштом или лично),
најкасније до 4. априла 2016.
Изјављивање подршке ће стати најраније 31. марта, а најкасније
10. априла 2016.
Први нацрт изборне листе НОПО је динамички. Он се мења зависно
од тога колику подршку имају кандидати, у датом тренутку. Налази се
на сајту www.izaberi.se. Уређен је опадајуће. Другим речима, на првом
месту се налази онај кандидат кога подржава највећи број бирача, а на
последњем месту се налази онај кандидат кога подржава најмањи број
бирача.
Листа се прво уређује према броју најављених потписа, до почетка
прикупљања потписа, а пошто прикупљање потписа отпочне, листа се
уређује према броју оверених, а претходно најављених изјава бирача.
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Други нацрт изборне листе ће бити сачињен најкасније петнаест
дана пре одржавања избора. Он ће задржати поредак из првог нацрта,
с тим што ће бити искључени сви они кандидати који нису испунили
правилником прописане услове.
Коначна изборна листа настаје тако што се одмах на други нацрт
изборне листе примењује Закон о избору народних посланика, члан
40А, тако да бар свако треће место на изборној листи заузме особа из
скупа мање заступљеног пола.

НАЧИН РАДА НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА
Све обавезе народних посланика изабраних са изборне листе
НОПО, проистичу из уговора склопљеног са странком НОПО. Кршење
уговора повлачи губитак посланичке плате и осталих примања. У
наставку су најважније одредбе уговора.
Посланици изабрани са листе НОПО су дужни да у потпуности
спроводе свој програм, којим су се представили бирачима, на сајту
www.izaberi.se. Ова одредба се односи и на спровођење циљева, и на
поштовање рокова за спровођење тих циљева, које су као кандидати
представили јавности.
Посланици са листе НОПО ни под којим условима не смеју да
постану део скупштинске већине коју чини било која од следећих
странака: Српска напредна странкa, Демократска странка, Партија
уједињених пензионера Србије, Социјалистичка партија Србије, Лига
социјалдемократа Војводине, Српска радикална странка, Демократска
странка Србије, Социјалдемократска странка, Либерално демократска
партија, Јединствена Србија и све остале странке чији су појединачни
представници било када у прошлости учествовали у извршној власти
Републике Србије или су чинили скупштинску већину; нити да пређу у
посланичку групу било које политичке странке или коалиције.
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Посланици са листе НОПО су обавезни да редовно долазе у Дом
народне скупштине и да присуствују састанцима са осталим колегама
изабраним са ове листе, осим у случају оправданог изостанка.
Забрањено је да посланик са ове листе износи непроверене
информације, како у Народној скупштини, тако и пред новинарима.
Забрањено је да народни посланик изабран са листе НОПО гласа за
избор Владе Републике Србије, промену Устава или усвајање Закона о
буџету, измена и допуна тих закона, ако акте предлажу представници
већине коју чине посланици изабрани са листе која није НОПО.

Београд,
20. 1. ’16.

__________________________________
Никола Тулимировић, пред.

