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ПРОГРАМСКА НАЧЕЛА 

 

Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’ национална је странка демократских, 

либералних и грађанских опредељења. 

Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’ је национална странка јер верује у снагу 

Српске традиције, вере и културе које су очувале српски народ, упркос искушењима којима је 

био изложен у својој историји. 

Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’ верује у демократска начела, јер 

сматрамо да само политика која почива на демократским правилима и иституцијама може 

донети друштвено благостање, ауторитет државе и углед у међународним односима. 

Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’ верује у либерална начела, јер сматрамо 

да у основи сваке успешне политике слободан човек који својим радом и предузетништвом у 

тржишној утакмици ствара друштвено богатство. 

Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’ верује у грађанска начела, јер сматрамо 

да су напредак нашег народа и наше државе у новијој историји почивали на темељима 

грађанског друштва и његовим вредностима. 

Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’ верује да је снажно грађанско друштво 

темељ правне и демократске државе, али и да се грађанско друштво може успешно развијати 

само у стабилној држави. 

Ауторитет државе мора почивати и на гарантовању заштите људског живота, слободе 

човека и свачијег сувереног права. Држава као добровољно организована људска заједница пре 

свега мора бити ослобођена идеолошких застрашивања и мистификација, и сведена на своју 

праву меру. 

Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’ ће се залагати за једнакост шанси и 

корективне мере државе која ће свим младим људима пружити прилику да својим радом и 

залагањем остваре одговарајући друштвени материјални статус. 

Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’ ће се залагати и за слободу 

вероисповести. 

 

ДРЖАВА И ДРУШТВЕНО УРЕЂЕЊЕ 

 

У погледу друштвеног уређења Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’ ће се 

залагати за обнову парламентарне монархије у Србији. Национални и демократски разлози, као 

и наша традиција, упућују на обнову монархије у Србији, модерне уставне парламентарне 

монархије у којој би Краљ имао првенство части, али не и власти, и био симбол јединства 

државе и надстраначки кров у вишестраначкој демократији. 

Савремене Европске краљевине државе су и највишег стандарда и највећег степена 

социјалне правде. 

Трудићемо се да грађанима објаснимо добре стране парламентарне монархије који ће 

надамо се својим гласовима на референдуму допринети враћење парламентарне монархије у 

Србији. 

 Таква Краљевина Србија програмски је идеал Српске монархистичке странке ‘‘Српска 

Слога’’. 

 

ПРАВНА ДРЖАВА И БЕЗБЕДНОСТ  ГРАЂАНИМА 

 

Темељ државне и друштвене заједнице мора увек бити Уставом загарантована 

неотуђивост и неповредивост људских права, слобода и достојанства 

Основно право, право слободе за Српску монархистичку странку ‘‘Српска Слога’’ је 

право на осигураност човечијег живота на једнакост пред Уставом и Законом, без обзира на 

нацију, пол, вероисповест или политичко уверење. 
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Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’ сматра да демократска правна држава 

треба да штити појединца од сваке самовоље и злоупотребе државне моћи. 

Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’ је за неограничену слободу кретања, 

изражавања сопствених политичких уверења, и занимања, за сваку слободу која не угрожава 

слободу другога. 

Власт мора бити тројна: законодавна, судска и извршна, у строгим оквирима Устава и 

Закона, и независна једна од друге. 

Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’ ће се залагати да нико не буде изнад 

закона. 

Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’ је за законодавство и правосуђе какво 

постоји у демократским државама Европске уније. 

Полиција мора да буде професионална и неидеолошка. Њена искључива обавеза је да 

штити личну и имовинску сигурност грађана, као и општу безбедност у држави. 

Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’ је за професионалну и модерну 

организовану војску, чији је задатак да штити државне границе. Не дозволити страначку 

активност у Војсци или њено мешање у међустраначке и друге спорове и сукобе унутар државе. 

 

ЕКОНОМСКО УРЕЂЕЊЕ ОПШТА НАЧЕЛА 

 

Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’ је за економски систем државе утемељен 

на следећим начелима: 

1. Лична слобода и одговорност, што подразумева слободу уговарања, трговине, избора 

професије, предузетничке иницијативе да се ствара профит и да се губи у тржишној 

утакмици; 

2. Пуна економска слобода привредних субјеката, у чијем су центру приватна својина, 

одговорни појединац, предузетништво и приватни интерес као основни подстицајни 

фактор; 

3. Једнакост шанси за све грађане и могућност демократских избора, уз пуну равнотежу 

социјалне правде, друштвене солидарности и конкуренције; 

4. Уз приватну својину, као доминантну, постоје и државна, задужна и други савремени 

облици својине; 

5. Слободна тржишна утакмица, у равнотежи са принципом заштите животне средине и 

хуманистичком оријентацијом, у чијем ће средишту уве бити растући квалитет живота; 

6. Слободно и целовито тржиште рада, капитала, робе, услуга и девиза; 

7. Јефтина и ефикасна држава, чији је основни задатак да обезбеди и штити правила 

економске игре и конкурентске привреде, да осигура спољну и унутрашњу безбедност 

грађана и омогући просперитет вантржишних области, као што су наука, култура, 

образовање, здравствно и спорт; 

8. Социјална сигурност грађана, која подразумева здравствено, социјално, пензијско-

инвалидско и осигурање незапослених, у складу са економским могућностима земље, а 

са циљем да што пре достигнемо европске стандарде социјалне заштите и сигурности; 

9. Отворена, извозно офанзивна привреда, укључена у међународно економске токове 

(светске, европске и регионалне); 

10. Чланство у међународним економским финансијским организацијама и институцијама, 

укључујући и пуноправно чланство у Европској унији; 

11. Стимулативне мере за привлачење страног капитала, пуна правна сигурност свачије 

имовине и профита, конвертабилна валута, независна централна банка, приватне и 

профитно оријентисане пословне банке; 

12. Ниски и стимулативни порези, уравнотежен буџет који гарантује и задовољење 

социјалних, вантржишних, комуналних и других потреба људи; 
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13. Стратегија развоја заснована на конкурентским, ефикасним и флексибилним 

предузећима, која примењују најновија технолошка, информациона и друга достигнућа 

модерне науке. 

 

ЕКОНОМСКО УРЕЂЕЊЕ ПОСЕБНА НАЧЕЛА 

 

Сви закони који регулишу својинска пореска и финансијска питања морају бити 

усклађени са законима Европске уније. 

Циљеви пореског система су фискални, социјални, стабилизациони, развојни и 

антимонополски. Основни порески облици треба да буду порез на додатну вредност, порез из 

добит, синтетички порез на доходак грађана и акцизе У креирању пореског система мора се ићи 

на ниске пореске стопе, широку пореску основицу и што мања пореска ослобађања. 

Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’ је за Србију као пореску оазу, која ће 

ниским пореским стопама подстицати прилив страног капитала. 

Државни буџет треба да буде јединствен, а начело штедљивости основно у планирању 

расхода. Од пресудног значаја је смањивање државне бирократије, стварање ефикасне пореске 

администрације (управа јавних прихода), као и реформа корисника буџетских расхода, у циљу 

смањивања издатака за одбрану и безбедност, а повећање издвајања за образовање, здравства и  

социјалну  сигурност. Финансијски систем земље треба да почива на здравим, приватним и 

профитно оријентисаним пословним банкама, што подразумева и експанзију страних 

реномираних банака у Србији. 

Највећи значај мора имати тржиште капитала, организовано као примарно и секундарно, 

као тржиште ефектне и робне берзе. 

Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’ је против пореза на дивиденде, за што 

мами порез на капиталне добити, модерну технологију, информатику и дечије производе. 

Политика економских односа са светом треба да почива на отвореној, либерализованој и 

извозно оријентисаној привреди. Прописима штитити само стратешке развојне гране, у првом 

реду пољопривреду. Домаћа индустрија, ради подизања ефикасности, да буде стално изложена 

страној конкуренцији. 

Прилив страног капитала, заједно са домаћом штедњом, треба да буде основни извор 

нових инвестиција. Страна улагања подстицати кроз директна улагања, заједничка улагања, 

куповину домаћих предузећа у процесу приватизације, отварање страних банака и других 

институција, давања концесија за коришћење привредних ресурса. 

Заштитне и гарантоване цене мора да постоје само у пољопривреди, а агенција за робне 

резерве треба да има активну улогу у регулисању понуде и тражење, као и у операцијама на 

робној и ефектној берзи. 

Приоритетне гране привредног развоја треба да буду модерна и тржишна пољопривредна 

производња, енергетика, саобраћај, туризам и грађевинарство. Дугорочна стратегија развоја 

образовања, научно истраживачког рада, фундаменталних  научних  истраживања, примењених 

истраживања у производњи и вођења најмодерније технолошке и информационе технологије  

приоритетни  је задатак Српске монархистичке странке ‘‘Српска Слога’’. Основе те стратегије 

су: ослобађање пореске олакшице за ове гране, повратак младих кадрова  из света као и 

реформа система образовања, науке и трансфера технологије. 

Домаћинска сеоска кућа мора постати биолошки и економски оснонац нације и државе. 

Као предуслов повратка поверења сељака у државу, неопходно је вратити земљу која им је 

одузета послератним законом о земљишном максимуму и пресудама, односно самовољним 

одлукама политичке природе. 

Да би село оживело и да би пољопривреда заузела место које јој припада, неопходно је: 

1. Постојање аграрног буџета; 

2. Економско стимулисање пољопривредне производње (премије и регреси) ; 
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3. Систем гарантованих цена које ће, у случају ниских тржишних цена, омогућити 

заштиту произвођача; 

4. Кредитирање пољопривреде ради набавке модерне механизације и опреме, увођење 

нових технологија и обнове сточног фонда; 

5. Увођење ефикасног пензионог и здравственог осигурања за пољопривреднике и 

чланове њихових породица; 

6. Уједначавање услова живота на селу са условима живота у граду. 

 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

Држава као гарант животног стандарда, има задатак да штити немоћна лица те да 

обезбеди остварење њихових основних људских права. 

Сваком појединцу треба омогућити живот достојан човека. 

Политика социјалне заштите мора увек имати општедруштвени приоритет. 

Богата, демократска, просперитетна, безбедна и снажна држава ствара се сталним 

увећањем броја богатих, али и сталним смањивањем броја сиромашних што је темељно 

опредељење Српске монархистичке странке ‘‘Српска Слога’’. 

Социјално осигурање пољопривредника и чланова њихових породица има изузетан значај 

за Српску монархистичку странку ‘‘Српска Слога’’. 

На овај начин у тржишно-социјалној привреди може се обезбедити пољопривредницима  

основ за самостално привређивање и очување њиховог животног стандарда. 

Порези и приватника и компанија умањивати за износ донација у систему социјалне 

заштите и солидарности. 

 

ЗДРАВСТВЕНА ПОЛИТИКА 

 

Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’ сматра да је држава дужна да обезбеди 

потребну здравствену заштиту сваком свом грађанину. То је ниво за који гарантује држава, без 

обзира на социјални статус грађана који има здравствену потребу. 

Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’ се залаже за обавезну и бесплатну 

превентивну здравствену заштиту, јер се тако смањује број оболелих и смањују трошкови за 

њихово лечење. Неопходна здравствена заштита мора бити доступна свима, а луксузна свима 

који су то спремни да плате. 

 

О Б Р А З О В А Њ Е 

 

Образовање представља основ културног развоја. То подразумева развијену и квалитетну 

мрежу предшколских установа, основних и средњих школа и универзитета. 

Основно образовање обавезно је и њега у потпуности финансира држава. 

Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’ се залаже за бесплатно средње и високо 

школство. 

Посебно ћемо обратити пажњу на примање запослених у образовању који морају спадати 

у боље плаћене категорије државних службеника, као и висок квалитет материјалне опреме 

школских установа. 

Улагање у образовање је улагање у будућност. Добро материјално опремљене школе, уз 

слободну конкуренцију државних и приватних, достојан финансијски и сваки други статус 

наставног особља и добри услови рада су основни елементи образовног  програма Српске 

монархистичке странке ‘‘Српска Слога’’. 

 

 

 



5 

 

КУЛТУРА 

 

Појам ''Културе'' овде схватамо у најширем смислу речи, почев од онога што се под овим 

појмом најчешће подразумева, дакле врхунски домети у уметности, науци преко школства, до 

тзв. ''културе свакодневног живота'' дакле изгледа наших улица, радних простора и сл. 

Наша основна оријентација на овом плану се заснива на традиционалним вредностима 

наше националне културе као и сталној вези са културним развојем и стремљењем у свету. Уз 

поштовање, афирмацију и унапређење цивилизацијских тековина (ничим ограничена и 

угрожена слобода стваралаштва, равноправност свих уметничких праваца и поступака, 

доступност културних добара свима, организовано чување културног наслеђа и стимулисање 

стварања нових културних вредности, отвореност културног простора и сл.) култура мора да 

има посебан и приоритетни статус у укупном развоју земље. 

 

Н А У К А 

 

Постојећа научна база (универзитети, САНУ, институти), као и нови научни центри 

представљају задовољавајуће потенцијале за успешан научни развој. 

Држава мора посебно помагати остваривање свих вредних пројеката у науци и уметности.   

Убрзан развој научног живота је налог времена, технолошких изазова и најширих друштвених, 

државних и економских и интереса, па је нужна и системска популаризација науке у медијима, 

у образовном систему и кроз специјализовани маркетинг. То је и гаранција повратка у Србију 

наших стручњака који су због игнорисања науке, знања и способних, били присиљени да оду из 

Србије. 

 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

 

Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’ је за широку децентрализацију и јачање 

локалне и регионалне самоуправе и виши степен њене самосталности у односу на централну 

власт. Надзор централих органа требало би да буде ограничен само на контролу уставности и 

законитости. За то смо да органи локалне самоуправе располажу правом прикучљања пореза, уз 

обавезу да део средстава усмере за потребе државног буџета. Део државних надлежности у 

финансијам, судству, безбедности, школству, здравству и култури мора да буде пренет на 

органе локалне самоуправе, у складу са законодавством Европске уније. 

Проширење надлежности локалне самоуправе не сме да угрози јединство државе и њен 

територијални интегритет. 

 

ИНФОРМИСАЊЕ 

 

Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’ је против сваког облика идеолошке и 

политичке цензуре у информисању. За то смо да се грађанима зајамчи право да путем медија 

слогодно изражавају своја мишљења као и да јавно критикују рад државних органа и 

функционера. 

Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’ је за то да средства информисања која се 

финансирају из јавних прихода буду надстраначка гласила. 

Радио Телевизија Србије мора бити јавни, независни и одговорни медиј, који никада неће 

служити пропаганди странке или коалиције на власти 

Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’ је за слободно, објективно, 

правовремено, професионално и одговорно информисање. 

Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’ је за поштовање међународних стандарда 

слободе говора и мишљења. 
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ОМЛАДИНА 

 

Општедруштвена брига о омладини (модеран образовни систем, благовремено 

селектирање и систематско стипендирање талената, посебне пореске стимулације за 

запоњљавање младих, превенција у борби против наркоманије, криминала и осталих 

реалнопристутних негативних изазова) национални је интерес првог реда и један од кључних 

елемената у пројекцијама будућности. 

Уз незаменљиву улогу породице и школе у формирању нових нараштаја, неопходна је и 

активна државна политика у овој области, а пре свега законодавна регулатива, која ће, у свим 

елементима живота, од привреде и школства, до науке, културе и спорта, младима отварати 

перспективе и пружити им неопозиве гаранције да оптимално остварују своје професионалне и 

животне циљеве. 

Традиционалне вредности и укупно национално наслеђе нови нараштаји схватиће, чуваће 

валоризовати и унапређивати на свој начин само у условима пуних личних и колективних 

слобода. 

Младост је за Српску монархистичку странку ‘‘Српска Слога’’ огу инспиратор, креатор и 

носилац модерних тенденција, без којих нема националног и државног успона, те се млади у 

том погледу, и када су ''пререволуционарни'' за схватање претходних генерација, ничим не 

смеју спутавати. 

 

СПОРТ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Приоритети у области спорта и физичке културе су: 

1. Одвајање спорта од политике на свим нивоима; 

2. Системско обезбеђивање стабилних материјалних претпоставки  за развој врхунског 

аматерског спорта; 

3. Законска основа која ће створити амбијент по важелим светским стандардима за 

врхунски професионални спорт; 

4. Буџетско инвестирање и пореско стимулисање свих врста инвестирања у објекту за 

масовну физичку културу; 

5. Реформа наставе физичког васпитања у основним и средњим школама уз пуно 

учешће спортских струковних организација и спортске науке. 

Све спортске дисциплине, све врсте организовања у спорту и сви облици неговање 

масовне физичке културе морају да имају равноправан третман, уз општу и посебну регулативу, 

која штити и афирмише стручност, етичност и постигнуте резултате. 

 

ЕКОЛОГИЈА 

 

Угрожавање животне средине и здравља људи не сме се правдати никаквим профитом или 

државним разлогом. Циљ Српске монархистичке странке ‘‘Српска Слога’’ је обезбедити здраву 

и природну животну средину. 

Интерес стварања еколошки одрживе и истовремено конкурентске привреде налаже   

превентивне мере и казне за загађиваче, али и поспешивање мера и казнеза загађиваче, али и 

поспешивање  рaда на еколошки безбедној привреди, посебно зато што то  гарантује  

производњу здраве хране, а Србија је и пољопривредна земља. 

Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’ је програмски опредељена за заштиту 

вода, ваздуха, земљишта, природних добара, угрожених биљака и животињских врста и шума. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Програм Српске монархистичке странке ‘‘Српска Слога’’ је донет на оснивачкој 

скупштини странке одржаној 20.10.2001. у Београду и представља почетак надамо се успешног 

политичког рада нове политичке странке у демократској Србији. 

За остварење својих програмских начела борићемо се увек и у свакој прилици. 

За Српску монархистичку странку ‘‘Српска Слога’’ власт је демократски начин да у 

стварност преточимо своје програмске циљеве а за добробит свих грађана наше државе и наше 

нације. 

 

 

 

 

 

У Београду,  

15.05.2011. год.                  

 

ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА 

Српска монархистичка странка 

‘‘Српска Слога’’ 


