На основу одредбе чл 68 у вези са чл. 27 ст. 2, тач. 4, на основу одредаба чл. 29 ст. 1 и чл.
30 Статута Српског покрета Двери, као и чл. 4 ст. 1, 2, 4, и 5, и чл. 5 ст. 1 Пословника о
раду Председништва Српског покрета Двери, Председништво Српског покрета Двери,
на седници одржаној дана 01. 08. 2016 – 02. 08. 2016. године, једногласно је, донело

ПРИВРЕМЕНО УПУТСТВО О РАДУ ПОСЛАНИЧКЕ ГРУПЕ

1. Посланичку групу Српског покрета Двери у Народној скупштини чине сви
народни посланици изабрани са изборне листе кандидата коју је предложио Српски
покрет Двери, а чији су мандати потврђени у складу са Законом о избору народних
посланика и Пословником Народне скупштине.
2. Народни посланици имају сва права и дужности прописанe Законом о Народној
скупштини.
3. Посланичка група Српског покрета Двери има свог председника и заменика
председника, које бира Председништво на предлог Председника Српског покрета Двери.
Председник и заменик председника посланичке групе имају сва права и дужности
прописане Законом о Народној скупштини и Пословником Народне скупштине.
Посланичку групу представља председник, а у његовом одсуству заменик председника.
4. Када се гласа о избору Владе и појединих министара, о поверењу Влади и
појединим министрима, о предлозима закона, резолуција и других општих аката и одлука
Народне скупштине, о интерпелацијама, као и о другим важним политичким питањима,
одлуку о начину гласања народних посланика доноси председник/Председништво
Српског покрета Двери, уз консултовање посланичке групе.
5. Посланичка група одржава састанке једном недељно, а по потреби и чешће. На
састанку посланичке групе се одлучује и консултује о свим битним питањима за њен рад,
а нарочито о приспелим радним материјалима, њиховој обради, наступу на пленарним
седницама и радним телима, стратегији и тактици наступа, временском трајању излагања
и начину гласања. Народни посланици имају дужност да о свом раду и плановима рада
(у пленуму и ван пленума) поднесу извештај председнику посланичке групе на месечном
нивоу, а извештај о урађеном Председништву на сваких шест месеци (30. јуна и 31.
децембра).
6. Пре почетка сваког заседања и седнице Народне скупштине, сви народни
посланици окупљају се у просторијама посланичке групе и заједно одлазе на седницу.
Када се у оквиру седнице одреди пауза, сви народни посланици долазе најпре у
просторије посланичке групе на даље консултације.
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7. Народни посланици имају право и дужност припреме и састављања амандмана
на предложене законске предлоге, као и да лично иницирају измене и допуне важећих
закона, те доношење нових закона.
8. У припреми амандмана, иницирању законодавних измена, као и приликом
предузимања других радњи из надлежности Народне скупштине, прописаних Уставом,
Законом о Народној скупштини и Пословником Народне скупштине, народни посланици
могу користити помоћ стручних савета. Када су на дневном реду у оквиру пленума или
ван пленума најбитнији предлози или питања из домена законодавне, изборне и
контролне улоге Народне скупштине, помоћ стручних савета је обавезна.
9. Народни посланици су дужни да председника посланичке групе обавесте о свим
формалним или неформалним контактима са председницима или члановима других
посланичких група, политичких субјеката, невладиних организација, међународних
организација и других државних органа. Народни посланици су дужни да председнику
посланичке групе пријаве све јавне и медијске наступе и да се поводом истих са њим
консултују.
10. Посланичка група има секретара и саветника. Секретар је задужен за послове
канцеларијског пословања и остале административно-техничке послове. Саветник
проучава стање законодавства, анализира приспеле материјале, учествује у припремању
и организовању рада посланичке групе по свим стручним питањима, а нарочито у
пружању техничке и стручне помоћи народним посланицима у припремању и
састављању амандмана и законских предлога. Саветник у свом раду обавља и непосредну
комуникацију са Политичким саветом и стручним саветима Српског покрета Двери
преко њихових координатора, обезбеђује њихову стручну помоћ и о томе извештава
посланичку групу.
11. Ово Привремено упутство ступа на снагу даном усвајања, а примењиваће се
до доношења Пословника о раду посланичке групе у Народној скупштини.

ПРЕДСЕДНИК
СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ
____________________________
Бошко Обрадовић
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