На основу члана 30. Статута Покрета СНАГА СРБИЈЕ – БК (у
даљем тексту: Покрет), Главни одбор Покрета на седници одржаној
10.10. 2009. године, донео је

ПРАВИЛНИК О ПОСЛАНИЧКИМ И
ОДБОРНИЧКИМ КЛУБОВИМА
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником
уређују се начин конституисања
одборничких клубова, начин рада одборника и одборничких клубова,
однос са органима Покрета, као и друга питања од значаја за њихово
деловање.
Члан 2.
Одборнички клубови – групе
образују се у свим
скупштинама општина и градова у којима је Покрет добио мандате.
Ако у складу са пословником скупштине
Покрет има
довољан број мандата ( три, пет и сл) за оснивање клуба, сви
одборници дужни су да пре коституисања те скупштине потпишу
приступање клубу.
Ако Покрет нема довољан број мандата за оснивање
самосталног клуба, о д л у к у о заједничком оснивању клуба са
одборницима других политичких странака или групом грађана, доноси
Извршни одбор на предлог општинског односно градског одбора,
водећи рачуна о утврђеној политици Покрета.
Ако се не оснује заједнички одборнички клуб, одборници
Покрета делују ван клуба поштујући одредбе овог Правилника.

Члан 3.
Одборници су дужни да у скупштинама спроводе утврђену
политику Покрета, да спроводе одлуке општинског,односно градског
одбора у вези са стварањем коалиција и гласањем, да поштују
изборну вољу грађана и воде рачуна о спровођењу изборног програма
Покрета по основу кога су добили мандате.
Одборници су дужни да редовно присуствују седницама
скупштина и њених органа, да учествују у раду подношењем
предлога, питања и на други начин.
КОНСТИТУИСАЊЕ ОДБОРНИЧКОГ КЛУБА
Члан 4.
По завршетку избора и додели мандата,општински одбор
предлаже председника и заменика председника одборничког клуба,
као и смернице за споразумевање са другим политичким странкама о
оснивању коалиција.
При предлагању председника и заменика председника
одборничког клуба, општински одбор је дужан да поступа у складу са
општом политиком Покрета и актом Покрета којим се уређује начин
вођења кадровске политике.
О одређивању председника и заменика председника
одборничког
клуба,обавезно
се
обављају
консултације
са
председником Извршног одбора а обавештење о томе упућује се
Извршном одбору Главног одбора.
Члан 5.
Сви
одборници
улазе у састав општинског, односно
градског одбора и дужни су да присуствују његовим седницама.
РАД КЛУБОВА
Члан 6.
На предлог општинског одбора, Извршни одбор прво
одлучује, у зависности од изборних резултата, да ли има услова за
стварање коалиције која би обављала власт.
По правилу, Покрет оснива коалицију са оном политичком
странком чији је кандидат изабран за председника општине, односно
градоначелника или чији је кандидат добио мандат за председника
извршног органа.

Ако је коалицију која обавља власт сачинила политичка
групација чије је политичко деловање у супротности са општом
политичком стратегијом Покрета, клуб остаје у опозицији, осим ако
Извршни одбор другачије не одлучи.
Члан 7.
Ако је клуб у власти, предлози за обављање функција у
скупштини, извршној власти и јавним предузећима, дају се на основу
одлука општинског, односно градског
одбора и коалиционог
споразума са осталим политичким странкама у власти, а у договору са
председником Извршног одбора.
Кандидати Покрета морају да испуњавају услове за
функцију, односно радно место, да су угледни грађани и познаваоци
области за коју се предлажу.
Ако је одборнички клуб у опозицији,општински, односно
градски одбор одлучује да ли ће се и којим политичким и другим
аргументима оспоравати кандидати које предлаже коалиција која
обавља власт.
Одборнички клуб који је у опозицији може да прихвати места
и гласа да у управним одборима јавних предузећа, ако се она именују
у сразмери према броју освојених мандата буду и представници
Покрета, али у том случају, такви чланови, пре свега обављају
контролну функцију.
Члан 8.
Председник одборничког
клуба дужан је да редовно
обавештава општински, односно градски одбор о активностима
одборничког клуба и одборника у скупштини и да редовно доставља
предлоге сазива седница које та скупштина заказује, заједно са
материјалима.
Ако се на седницу скупштине уврсте тачке дневног реда по
хитном поступку а нису биле у предлогу дневног реда, председник
одборничког клуба дужан је да о томе одмах обавести предсeдника
општинског,
односно
градског
одбора
и
затражи
став
општинског,односно градског одбора.
Општински, односно градски одбор дужан је да за потребе
одборника прибави све податке и информације неопходне за њихов
рад и да им пружи сваку другу помоћ коју му затраже.
Члан 9.
Председник општинског, односно градског
одбора пред
сваку седницу скупштине
одржава седницу општинског,односно
градског одбора на којој је присуство одборника обавезно.

На седници општинског, односно градског одбора предлаже
се на који начин ће одборници да гласају по појединим тачкама, да ли
има потребе и који ће амандмани да се поднесу и ко ће на скупштини
да говори у вези са којом тачком .
Члан 10.
Одборници су дужни да се на седницама скупштина и њеним
телима понашају у складу са олукама општинског, односно градског
одбора.
Одборници Покрета дужни су да на седници скупштине
гласају на исти начин.
Одборници су дужни да редовно обавештавају општински
одбор о свом раду у скупштини општине, као и да на пригодан начин
уредно информишу бираче.
Непридржавање одредаба ст. 1. до 3. овог члана
представља дисциплински прекршај за који је председник општинског
одбора овлашћен да предложи покретање дисциплинског поступка.
Члан 11.
Рад одборничког клуба, одборника и свих носилаца јавних
функција изабраних из реда чланова Покрета,
саставни је део
активности
територијалне организације Покрета и исказује се у
извештајима о активности те организација, а рад
одборника и
носилаца јавних функција оцењује се повремено од стране органа те
територијалне организације.
У случају да одборнички клубови или поједини одборници
не поступају у складу са овим Правилником, односно не обављају
своје дужности, општински одбор има право да активира њихове
оставке, односно да их на наредним изборима не кандидује.
Члан 12.
Активности одборничких клубова могу да се координирају и
на окружном, односно градском нивоу, у зависности од активности
скупштина, а нарочито из разлога размене искустава у погледу рада
појединих клубова који су у власти и који су у опозицији.
Више одборничких
клубова могу да иницирају исте
активности у својим скупштинама ( питање поверења извршној
власти, контрола трошења буџетских средстава, иста одборничка

