На основу одредаба чл. 27 ст. 2 тач. 13, 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 24. 10. 2015.
године, у Београду, једногласно је донело

УПУТСТВО ЗА ФОРМИРАЊЕ И РАД СТРУЧНИХ САВЕТА
СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ
У Статуту Покрета Двери, чланом 37, предвиђено је да Покрет има стручне савете, које
оснива Председништво Покрета. Савети се оснивају за поједине стручне области од значаја за
вођење политике Покрета. Стручни савети имају сталне и придружене чланове, а председнике
стручних савета поставља и разрешава Председништво Покрета.
Све чланове стручних савета постављају председници стручних савета. Чланови стручних
савета могу да буду личности које нису чланови Покрета (придружени чланови). Председништво
Покрета доноси правилник о раду стручних савета.
Приликом формирања стручних савета потребно је да се ураде следећи кораци:
1. Окупљање људи
Приликом окупљања људи стручних за област којом се бави савет, потребно је да се
обрати пажња на следеће особине које би чланови савета требало да имају:
- стручност, која се доказује радним стажом, искуством у обављању одређене
делатности, вршењем одговорних функција, објављеним стручним радовима...
- углед у организацији у којој члан савета ради, и уопште у струци и друштву;
- политичка визија која подразумева способност промишљања о проблемима који
постоје у струци и начинима за њихово решавање;
- спремност за тимски рад.
Пре било каквог окупљања, потребно је да се обаве индивидуални разговори са
кандидатима.
2. Критичка анализа
Након окупљања људи, следи критичка анализа стања у области којом се савет бави.
Анализа подразумева:
-

тумачење закона и других прописа из те области;

-

упознавање са кадровским решењима у министарству;

-

упознавање са конкретним потезима које је министарство чинило у последње две
или више година;

-

упознавање са примедбама синдиката и њиховим радом;

-

упознавање са проблемима у срединама у којима раде чланови савета.

Ова анализа може да буде и повремено публикована.
3. Писање програма
За критиком треба да следи рад на писању програма Покрета за област којом се савет
бави.
Програм треба да садржи:
-

комплетну критичку анализу;

-

предлог мера Покрета Двери за сваки наведени проблем, које треба да буду подељене
на мере које могу да се спроведу у релативно кратком року, и мере за чије је
спровођење потребан дужи временски рок;

4. Промовисање програма
Програм може да се представи преко:
-

средстава информисања,

-

предавања и трибина,

-

у контактима са синдикалним организацијама...

5. Реаговања
Рад савета након писања програма треба да буде усмерен на реаговања на актуелна
дешавања у струци у складу са усвојеним програмом.
Реаговања могу да буду преко:
-

текстова и саопштења (ауторских и колективних),

-

предавања и трибина,

-

званичних дописа органима власти (локалних и републичких), са конкретним
примедбама и предлозима...

Савети треба да се образују само ако постоји најмање три кандидата који испуњавају услове
из тачке један. У супротном, не треба журити са формирањем савета. Док се савети не формирају,
координатор ће, на основу сопственог познавања материје, бити задужен за промовисање ставова
Покрета који су већ део програма „Нови народни договор“, и оних који буду договорени на
седницама органа Покрета.

ПРЕДСЕДНИК
СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ
_________________
Бошко Обрадовић

