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УВОДНА РЕЧ 
 

 Најзад се десило оно што је цела јавност одавно очекивала: да се људи који су 

петнаест година јавно радили као Група за социјалну и културну акцију, као пријатељи 

Милана Прибићевића, као „група Драгољуба Јовановића“ или као Земљорадничка левица, 

пођу својим путем и образују народно сељачку или сељачко-радничку странку, праву 

странку радног народа. Оно што је многе изненадило, јесте да ови људи то нису учинили 

раније. Наш политички живот одавно вапије за једном савременом и храбром странком, која 

ће раскрстити са свима старим начинима и повести земљу новим путевима. Ова потреба 

постала је још очигледнија кад је на хрватској страни организована снага дошла до врхунца, 

док на другим странама влада расуло. Осетили смо да морамо радити брзо. Било је нужно да 

се најпре ослободимо веза које су нас спутавале. Али пре него што смо се одлучили да 

раскинемо са Савезом земљорадника, покушали смо последњи пут, на Земаљском састанку 

31 децембра 1939, да његово воћство вратимо на прави пут. Два месеца после наше 

резолуције, - умерене али одлучне, - ни одговора нисмо добили. 25 фебруара, претставници 

25 округа изјавили су да „не могу делити одговорност за држање и рад воћства, како у 

унутрашњој, тако у спољној политици, пошто се оно тешко огрешило о идеологију 

земљорадничког покрета и о интересе српског сељачког народа“. Основали су Акциони 

одбор, са задатком да изради Програм и Статут нове странке и да у најкраћем року сазове 

Земаљски састанак, у ствари Оснивачки конгрес. 

 Кад су се људи и помирили са идејом да између левице и деснице не може бити 

сарадње, нико није могао веровати да ће до формалног оснивања доћи тако брзо. Акциони 

одбор, ужи и шири, радили су дурашно. Двадесет дана после одлуке о издвајању, 16. марта, 

састало се преко стотину сељака који су проучили Основна начела, Програм и Статут, 

предложили своје измене, после измена које су већ били учинили прваци из 30 округа, 

којима је био послат предлог Програма и Статута. 180 бораца, већином сељака, потписали су 

један оригиналан примерак тих докумената. То је изнесено пред Конгрес сутрадан, 17. 

марта, у оној истој дворани Кола српских сестара, у којој је 76 дана пре тога тражено 

иступање Земљорадничке странке из владе, враћање на чисту линију и јединство из 

опозиционог става. Онда је било заступљено 83 среза; сада је већ било делегата из 116 

срезова. Дворана је била још пунија, и ако је Конгрес сазван само путем писама која су 

хватана на пошти и нису предавана коме треба. 

 Како је било могуће да се „странка монтира за 20 дана?“ – У ствари, странка је 

прављена пуних петнаест година. Наша Основна начела, јесу „вјерују“ које ми непрекидно 

понављамо годинама; наш Програм, то је допуњено оно што смо тражили 1932 у „Задацима 

нове власти“ због којих смо одговарали пред Државним судом и ишли на робију; наш 

Статут, то је усавршен Статут за идеалну Земљорадничку странку, који је 1920, на светлости 

Руске револуције, израдио њен творац Михаило Аврамовић, отац српског задругарства. Све 

смо довели у склад са новим временом, са потребама радног народа у данашњици. Сасвим 

природно, дошли смо на мисао да нову, праву Народну Сељачку Странку оснујемо у недељи 

када пада трогодишњица од смрти нашег великог првоборца Милана Прибићевића, и да за 

доживотног почасног претседника предложимо Конгресу Михаила Аврамовића. Хотећи да 

одвојимо крак који је мутио воду сељачке реке, пресекли смо све везе са издајницима, али 

смо онда пошли уз воду, до самих извора: ту смо нашли мисао и дело двојице великана под 

чију духовну заштиту стављамо овај нови модерни сељачки покрет, покрет за ослобођење 

радног народа села и града, за стварање Државе Рада. 
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 Радомир Тодоровић, који је после изабран за претседника Главног одбора, рекао је: 

„Наша Основна начела, наш Програм, наш Статут, - то је наше сељачко јеванђеље. Ово што 

ми стварамо, - то је нова вера. Ми смо њени апостоли, али морамо бити спремни да будемо и 

мученици нове цркве.“ – Један од најбољих говорника на Оснивачком конгресу казао је, у 

сред урнебесног одобравања свих присутних: „Наш Програм је такав да га само треба 

оштампати и растурити. Народна њива је тако добро нађубрена и приправљена, да ће наше 

здраво и добро семе одмах и сигурно нићи чим се посеје. Довољно је да наш Програм буде 

бачен из аероплана, па да се на том месту, у томе крају, без агитатора, одмах створи наше 

месно веће. Први пастир који би нашао овај Програм створио би веће...“ Ми верујемо да је 

то истина. Па ипак, ми ћемо кренути у народ, у села и у градове, међу мушкарце и међу 

жене, међу нешколоване и школоване, међу младе и старе. Кренућемо одмах, јер је крајњи 

час за препород наше земље. 

 

Београд, 19. марта 1940. године. 

Бана Јелачића 11. Тел. 25-261. 

Теразије 7. Тел. 25-943. 

 

Секретаријат 

Народне Сељачке странке  
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ОСНОВНА НАЧЕЛА 
 

 Двадесет година после свршетка Светског рата, у доба када почиње ново крваво коло, 

које може бити још страшније од првог, све друштвене појаве добијају нарочиту оштрину. 

Недела капитализма, стална привредна криза, пропадање сељаштва и осталог радног света, 

непрекидна ратна опасност, морална изопаченост, опште идејно беспуће, - све нас наводи да 

се забринемо над будућношћу наше земље и да учинимо што можемо за излаз из тога тешког 

стања. Тражили смо и верујемо да смо нашли Основна начела једног новог политичког и 

друштвеног уређења, а као средство за његово остварење оснивамо Народну Сељачку 

Странку у Југославији. На тај начин, ми се стављамо у историски ток, који нужно води 

укидању једног хаотичног, неразумног и варварског друштвеног поретка. Ред који ми 

доносимо није наметање и насиље, већ систем савеза, на основу слободне воље, од најмање 

општине до савеза европских народа и свих народа. Разумни поредак који хоћемо да 

остваримо место досадашњих повластица, јесте радна демократија, поредак социјалне 

правде и слободе. Нова култура коју изграђујемо обезбеђује човечан и достојан живот свима 

људима стављајући у њихову службу тековине науке и технике. 

 

I. КА ДРУШТВУ БЕЗ ПОВЛАСТИЦА 

  

Појава Народне Сељачке странке одговара једној историској потреби. У свету, велики 

сукоби између повлашћених класа и држава сручили су безбројне невоље на радни народ 

свију земаља. Било да се води привредни или војнички рат, било да се судбина народа 

решава на берзама или на бојном пољу, владао полет или криза, људи који раде увек су 

жртве свих потреса. И кад је мир, они који стварају сва богатства најмање их уживају. 

Ништа природније, него да се у свести и у души сваког човека изврши јасно опредељење: на 

којој страни се налази, чије интересе брани, зашто се бори, чему се клања. Цело човечанство 

сврстава се на фронт Капитала или на фронт Рада. За једне, капитал је све, човек ништа; 

имовина све, лична вредност ништа. За друге, човек треба да буде све, а капитал да служи 

човеку; свако да добија према својој вредности и према своме раду. 

 Од свих радних људи, сељаци су кроз целу историју били у најтежем положају. Њих 

су највише погађали ратови, државне промене, привредне кризе, нагло бујање градова. Село 

је остало по страни од свих напредака технике, изван материјалне и духовне културе. 

Плаћало је највећи данак у крви, давало радну снагу, муку и зној за стварање свих државава 

и подизање свих градова, створило услове за наслућену удобност повлашћених. Само је 

запуштено и осамљено, кошено болештинама, глађу, жеђу, страховитим помором свих 

живих бића, људства и стоке. Гладују људи, гладује стока, гладују биљке на селу. Тако је 

било вековима, тако је и данас. Сељаци су двоструко потлачени: и као радници и као 

становници села. Пољопривреда је у сталној кризи и никако не може да се снађе у 

капиталистичком поретку. Село подноси све намете које плаћа градска привреда и највећи 

број царина, трошарина и такса. Најзад, село и сељаци су последњи и најнижи у друштву, не 

само у економском, већ и у социјалном погледу: њих гледају са висине, понижавају и вређају 

сви остали. У привредно неразвијеним земљама, као што је наша, капитализам је 

пљачкашки: сељаци су овде у положају колонијалаца; они су модерни робови. 

 Овакво стање села и сељака од вајкада је у њима стварало мржњу, завист и побуну 

противу града. У току прошлог Светског рата и после тога, сељаци су постали свесни свога 
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особеног положаја, своје вредности и улоге у друшту. Али су исто тако осетили потребу да 

активно уђу у борбу за остварење једног новог поретка. Свесни разлике између Села и 

Града, између пољопривреде и индустрије, између сељачких и капиталистичких земаља, они 

све више улазе у друштвену борбу као носиоци друштвеног напретка и као борци за 

остварење правог и потпуног социјалистичког идеала. Тек онда када се ослободе и обезбеде 

сељаци – који чине три четвртине људског рода, - и када они буду не само ствараоци него и 

уживаоци културе, оствариће се друштво без монопола, друштво у коме ће мерило 

вредности бити рад, циљ производње одличног рада, а људско друштво – заједница 

слободних и једнаких сарадника. 

 У нашој земљи, социјално питање јесте у првом реду сељачко питање. Убачена касно 

у новчану привреду, принуђена да се такмичи са великим и развијеним државама, наша 

земља и њено сељаштво млевени су већ више од сто година под жрвњем међународног 

капитализма. Навикла да производи само за властиту потрошњу, наша пољопривреда морала 

је све више да баца на пијацу, одвајајући од уста најнужније. Не могући да се запосли на 

другој страни, сеоско становништво је ситнило, мрвило своје поседе дотле да данас преко 

три и по милиона душа, или трећина сеоског становништва, живи не мање од два хектара. То 

нису пољопривредници, нису ни сиромашни сељаци, већ сеоски паупери, голаћи који ни 

живе ни умиру, већ лагано и мучно изумиру. Није много бољи положај ни оних сељака који 

живе на мање од пет хектара. Заједно са првима, ови сиромашни сељаци сачињавају огроман 

број од близу седам милиона душа. Још нисмо поменули беземљаше и бескућнике, затим 

пољопривредне раднике, - којих има особито много у богатој Војводини и Славонији, - 

сезонске раднике и печалбаре. Број људи који у овој земљи не доједу, који једу на пола 

стомака, премаша далеко половину целокупног становништва. Како се живаљ у сељачким 

земљама, особито у сиромашним слојевима, множи врло брзо, сељачки поседи ће се и даље 

цепати и ситнити. С друге стране, земља прелази у руке најбогатијих сељака и градских 

капиталиста. Ове трагичне чињенице довеле су наш народ на селу до социјалног расула, до 

политичке деморализације и до телесног израђања и кржљавости. 

 Да би се изишло из овога стања, да би сељачки свет у својој земљи имао хлеба, 

здравља и животне радости, да би нација сачувала извор своје телесне и моралне снаге и 

могућност обнављања, да би наш народ стао у ред напредних и просвећених, у овоме 

судбоносноме времену оснивамо нов препородилачки покрет – Народну Сељачку Странку. 

 

II. САВЕЗНО НАЧЕЛО 

 

 Као што је богатство монопол оних који држе капитал, као што је друштвени углед 

везан за имовину и за становање у граду, тако је политичка власт удаљена од народа. Држава 

је постала средство владавине над народом. Место да служи онима који су им поверили 

бригу над општим интересима, „народни претставници“ и други моћници осилили се и 

лишили народ свих права. Једнакост људи и грађана постала је празна реч. Једнакост 

држава, о којој се толико говорило при крају првог Светског рата, такође се извргла у 

превласт великих сила. У појединим земљама, неколико властодржаца одређују сами своје 

„сараднике“ у свима областима јавног живота. У Европи, две-три владе решавају о судбини 

свих осталих држава, о њиховом уређењу, о њиховим богатствима, о животу њихових 

народа. Централистичко начеко вековима је владало у свету, изазвало безброј сукоба између 
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народа и држава, проузроковало верске и националне ратове. Хотећи да све подвргне једној 

вољи, довело је до борбе свих против свију. Уместо да створи општи ред и хармонију, 

довело је свуда до хаоса и анархије. Сама грађанска демократија, која је имала задатак да 

пружи власт народу, претворила се у оруђе помоћу кога су повлашћени слојеви и групе 

спроводили своју превласт. Иза фирме „слободе, братства и једнакости“ одржала се стара 

апсолутистичка држава 17 и 18 века, још наоружана модерном техником владања. Под 

маском Друштва народа у Женеви и Међународног суда у Хагу, велике државе гутају мале, 

бели владају над црнима и жутима, „изабране расе“ над „нижим расама“. Најзад је оживљена 

идеја о пре'васходству једне доктрине. Као што је у Средњем веку постојала државна вера 

под окриљем Инквизиције, тако данас повлашћени намећу кроз свемоћ државе своју 

страначку идеју. 

 На супрот централизму у свима видовима, Народна Сељачка Странка истиче 

федеративно или савезно начело. Народ треба сам собом да управља. У малим јединицама, 

то је могућно скоро без посредника. Најмања јединица јесте село. Ми хоћемо да повратимо 

селу његову друштвену, привредну и културну самосталност. И саму општину схватамо као 

савез села. Општинска самоуправа била је дуго жеља нашег народа, јер је хтео да своје 

послове свршава сам, да општински часници и службеници раде само општинске послове и 

да буду извршиоци само онога што им њихови општинари наложе. Више него други народи, 

наш народ је под туђинском Владавином научио да самостално води своје домаће ствари. 

Зато њему тако присно одговара федеративно начело. Тако је он и схватио демократију, зато 

се за њу загрејао. Искуство са општинским, среским и окружним самоуправама у Србији још 

увек је живо и тражи да се обнови. У другим покрајинама, сличне установе навикле су наш 

свет да се сматра господарем у својим најужим домовинама: црквено-школске аутономије, 

имовне општине, земљишне заједнице, заједничке испаше и слично. Читаво наше сељачко 

право, и ако неписано, руководило се федеративним начелом. Старе сељачке правице 

хрватских сељака такође сведоче о томе. Код православних, чак је и црква била увек 

национална, самостална (аутокефална), а не централистичка и „светска“. 

 Историске покрајине у нашој земљи јесу живе стварности. О њих се не може 

оглушити једно разумно државно уређење. Оне могу извршити корисну улогу, ако у оквиру 

државе добију права која одговарају њиховој животној снази. Оне пак које су вештачке и 

скорашње саме ће се угасити не истичући своју посебност. У том погледу, покрајинама из 

целе наше земље треба оставити пуну слободу изјашњавања, а онима које то буду тражиле 

обезбедити посебан положај. 

 Сваки народ има право на своје пуно опредељење у сваком погледу. У државама где 

живи више народа, први услов за њихов заједнички опстанак и сарадњу јесте узајамна 

трпељивост и поштовање. То се може постићи једино савезним уређењем. У Југославији, 

централизам је донео тешких разочарења, баш због тога што се двадесет година хтело по 

сваку цену да будемо један народ и унитаристичка држава. Пример са хрватским питањем 

показује да се национална посебност не може угушити. Народносно сложена држава мора 

имати и сложено, савезно уређење. 

 Слободан не значи сам себи довољан. Као што се села удружују у општине, оптине у 

срезове, срезови у покрајине, покрајине у земље, земље у државну заједницу, - тако се 

поједине суседне државе, сродне и са заједничким интересима, удружују ради заједничких 

циљева. Оваквим удруживањем избегавају се разни сукоби, а међу државама ратови. Овакво 

удружење намеће се најпре оној групи малих држава које су се историским развитком стекле 

на Балкану и у Подунављу. Бранећи своју независност и сарадњом на привредном и 
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културном пољу, оне могу показати пут и другима, за сличне савезе држава. Уједињене 

европске државе, - то је једини начин да Европа остане и да њени народи напредују. 

 

III. РАДНА ДЕМОКРАТИЈА 

 

 Централизам је убио све резултате националне слободе и државне самосталности, за 

којима су народи вековима тежили. Формална и празна политичка демократија разочарала је 

народне масе у грађанска права и слободе, за које су се тако дуго борили. Савезно начело 

долази да националну самосталност учини стварном, државу народном. Радна демократија 

долази до политичке слободе и грађанска права обезбеди, на тај начин што ће пружити 

благостање произвођачима и достојанство свима људима. Човек који ради постаје средиште 

свих напора људске заједнице. Држава како је замишљамо руководи се идеологијом рада. У 

њој је суверен т.ј. извор власти народ, али је суверен и рад. Власт мора доћи у руке 

произвођача, и то правих и организованих. Рад постаје дужност, општа обавеза. Али рад је 

исто тако право. Већ данас, сваком се мора обезбедити могућност да ради и да од свога рада 

живи. Место бирача кога је извикала формална демократија, ступа организовани и свесни 

произвођач. Ко не живи од личног рада, мора бити лишен свих права. Својина је данас 

искоришћавање других људи. Власништво над земљом данас је привидно, и чак је ланац 

који заробљава а не храни. Земља, у будуће, не може бити предмет трговине и спекулације. 

Земљу могу држати само они који је сами обрађују. Индустриска и сва друга привредна 

предузећа имају се сматрати као јавна служба и морају бити под контролом заједнице. 

 Државна власт прелазила је, у току векова, кроз многе руке, али су је стварно увек 

држали повлашћени појединци. Они су владали у корист повлашћених редова. Било да су 

стојали на врху државе првосвештеници или краљеви, тирани или архонти, консули или 

војсковође, феудалци или цареви самодршци, или претседници република, гарнизони или 

дворови, салони или берзе, милитаризам или капитализам, - увек је држава била власт над 

народом. Грађанска демократија није то стање изменила. Не би га потпуно изменила ни 

чисто радничка владавина. Није довољна ни сама сељачка демократија. Права, доследна, 

потпуна владавина народа јесте и може бити само радна демократија. Људи који раде, сви 

људи који раде, али само они који раде могу бити носиоци суверености, извор и утока сваке 

власти. НСС тражи првенствено за већину човечанства коју чине сељаци. Она затим даје сва 

права женама, већој половини људског рода, која је до сад била запостављена. Поред сељака 

и жена, као носиоце новога поретка видимо све градске раднике, у првом реду телесне, били 

они најамници или мали, привидно независни привредници. Умни радници, - који се све 

више претварају у робове слободног и организованог капитала и једне све-обухватне државе, 

- такође долазе у ред активних бораца за ново друштво. Наша лозинка: „Савез умног и 

телесног рада села и града“ постаје организациони оквир за остварење Државе Рада. 

 Дајући демократији привредну и социјалну садржину, претварајући је у раду, НСС 

хоће да осигура и учини стварним начела политичке демократије, која су до сад једино 

истицана, али нису никад потпуно остварена. Опште и тајно гласање, слобода штампе, 

слобода збора и договора, слобода политичког, економског и културног удруживања, право 

иницијативе и референдума, - све те установе данас само делимично постоје. Увек су их 

власници изигравали и извитоперавали, а оне су укидане или ограничене чим би дошле у 

службу широких народних слојева. Повлашћене класе одрекле су се начела на основу којих 

су избиле на површину. Кад су сељаци и други радни свет почели да се користе добивеним 
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правима, грађанска класа одузела је слободу, затворила парламенте, заробила штампу, 

укинула странке. Све ове демократске установе треба одробити, ослободити их од нових 

спахија и дахија, од картела, од берза, од акционара. 

 Радна демократија доноси стварну слободу људима који раде, али она производњу, 

промет и потрошњу добара не оставља ћудима приватног капитализма и дивље 

конкуренције. Као што се техника ставља у службу човека, тако се економски живот 

подвргава контроли заједнице. Потребе и интереси људи који раде јесу највиши закон 

привредног и друштвеног уређења. Приватни сектор не укида се одмах, али се он трпи само 

у колико не штети општим интересима и у колико одговара посебним условима извесне 

привредне делатности. Задружни сектор мора се стално развијати, како у области кредита и 

потрошње, тако у области производње. Најзад, јавноправни сектор – помогнут задружним и 

синдикалним организацијама, - узимаће све више маха, нарочито у основним индустријама и 

у великом саобраћају. У пољопривреди, приватни облици рада остаће најдуже, али ће се 

допуњавати, поправљати и усавршавати задружним и другим заједничким методама рада.  

 Наука и техника створиле су услове да сељаци лакше раде и више производе. 

Политика и друштвена организација треба да омогући њихову примену у корист сељака. У 

место да раде осамнаест часова дневно уз највећу оскудицу, у радној демократији сељаци ће, 

уз помоћ технике и боље организације, радити несравњено мање, боље ће живети, имаће 

слободног времена за човечан и културан живот. 

 

IV. НОВА КУЛТУРА 

 

 Све досадашње културе биле су монопол, повластица повлашћених редова. 

Средсређене у градовима, оне су носиле градско, урбанско обележје. У свима својим 

облицима, просвећеност је полазила од личности и служила личностима. Технички 

напредак, - знак човекове свемоћи, који је баснословно увећао производњу добара, усавршио 

удобност за живот, - тај технички напредак још увек користи ограниченом кругу људи, 

скоро искључиво у градовима. Хиљаду пет стотина милиона сељака, - од две хиљаде 

милиона људи на кугли земаљској, - нису добили скоро ништа од тога величанственог 

напретка. Грађевинска техника чудесно је напредовала, а на селу се често станује у 

потлеушама, у брвнарама, у мрачним и влажним уџерицама од земље и прућа, са крпама и 

жутом хартијом место прозора. Сељаци живе одмах поред стоке, често заједно са њом. Још и 

данас, они робују страху од непојамних сила, заблудама и предрасудама. 20 век је разагнао 

многе авети мрака и незнања, открио тајне земље, воде и неба, завладао видљивим светом. 

Човек је постао лакши и бржи од свих тица. Али у то исто време сељачка кола и даље возе 

три па и два километара на сат. У селима су људи жељни комада хартије. Нигде нема књиге. 

Општа школска обавеза донела је сељацима терет, али их ни писмености није научила. Село 

се дави у блату и разбија у мраку. Уметност, понос свих векова, остала је својина 

повлашћених појединаца у великим градовима. Сељачка култура служи као извор надахнућа 

и мотива за највећа уметничка и књижевна стварања, али плодови тих стварања остају 

далеки и неприступачни селу и сељацима. 

 У погледу културе, НСС поставља ова начела: Култура мора бити својина свих људи 

који раде. Она се мора ширити изван градова и бити у служби и оних који живе на селу. 

Полазећи од друштвених заједница у избору предмета и намењена њима, она ће бити 

социјална и стварно универзална. Нова култура треба да захвати до сада запостављене 
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друштвене слојеве, у дубину и у ширину. Радни људи, особито сељаци, треба да добију све 

могућности развитка и напретка. Школа, до сада корисна само онима који су могли 

продужити учење до зрелог доба, није унапредила сељаке. Прављена за оне који су 

материјално обезбеђени, она је давала дипломе и тиме стварала од сељачких синова 

одметнике и противнике народа, од градске деце господу, и оспособљавала експлоататоре 

туђег рада. Сав наставни план прављен је, све школске књиге писане су у духу друштвених 

повластица. Оне уче покорности властодршцима и моћнима овога света. Нов наставни план 

имаће друге идеје водиље: рад, социјалну правду и људску солидарност. 

 

* * * 

 

 Ето каква нас начела руководе кад оснивамо Народну Сељачку Странку. Кажемо 

народну, јер је политички живот у нашој земљи од почетка био у другом знаку, најмање у 

народном. Сељаци, главни и највећи део народа, веровали су свакоме и од свакога су били 

преварени. Разним именима су се крстили, али увек су истим боговима служили, боговима 

Капитала и Града. Свога храма, своје тврђаве, своје куће нису имали: зато нова странка мора 

бити не само народна, већ у првом реду сељачка. Наде које су сељаци полагали у 

Земљорадничку страну омануле су, као што су раније узачуд бачене све жртве које су дали 

за остале странке. Разочарање је толико да су сељаци изгубили вољу за политику и веру у 

све политичаре. Они би били готови да дигну руке од сваке политике и од бриге за државу. 

Али ни политика ни држава неће да дигну руке од њих. Зато морамо да створимо странку, 

оруђе политичке борбе, сретство за освајање власти, за могућност да остваримо свој 

програм. 

 Народна, сељачка, странка, - али странка нова, различита од свих које данас постоје. 

Странка борбена, у сукобу са остацима старих странака, са слугама ненародних режима, са 

браниоцима неморалног и дотрајалог поретка. Прошли смо кроз борбу и школу 

Земљорадничке левице; петнаест година остали смо верни истим идеалима; дали смо жртве 

и спремни смо увек да их дајемо: за друштво без повластица, за савезно уређење државе и 

друштва, за радну демократију, за нову културу. У томе знаку вршимо мобилизацију целог 

поштеног и радног народа, његове интелигенције и омладине, - ради социјалног и моралног 

препорода наше земље. 

 

 

 

ПРОГРАМ 

Народне Сељачке Странке 

 
 На основу својих Основних начела – савезно уређење, радна демократија, нова 

култура без повластица – Народна Сељачка Странка израђује програм којим ће се 

руководити у своме раду. Тај програм садржи две врсте мера: једне које под притиском 

народне борбе може остварити и нека друга влада; друге које се могу остварити само кад 

Народна Сељачка Странка дође на управу земље. Онда ће се спровести у целини систем који 
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предвиђамо за међународну политику и унутрашње уређење, за привреду и финансије, за 

социјалну политику и народно здравље, за просветну и културну политику. Пуну власт у 

држави Народна Сељачка Странка добиће путем народног поверења. 

  

I. МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИКА 

 

 Југославија има своје историско оправдање, као држава три јужно-словенска народа, 

који су вековима патили под туђинском владавином. Њима треба да се слободно придружи и 

четврти јужно-словенски народ Бугари. Југославија има и једну велику улогу: да буде 

средиште свих балканских и подунавских земаља, које могу опстати на овоме прелазном 

месту, између Запада и Истока, само ако живе у миру, слози и сарадњи. Први услов за то 

јесте политика мира, балканске и подунавске солидарности, у наслону на оне силе које 

немају освајачких тежња у овоме делу света. Сви спорови који су остали од Светског рата 

треба да се реше мирним путем. Други услов јесте да све народне мањине које живе у 

Југославији добију пуно задовољење у сваком погледу, како би је осећале као своју 

домовину, желеле да остану у њеним границама и биле спремне да ове границе бране од 

насртаја завојевача. Југославија је мала држава, нејака да живи сама, упућена на туђа 

тржишта, зависна од ближих и даљих суседа. Она ће се најбоље одржати и развијати ако 

буде водила политику мира и неутралности према свима државама које од ње ништа не 

траже. Њени дипломатски и трговачки претставници треба са буду присутни свуда где се 

расправља о међународном животу. Због тога, хитно је да се учини крај једном нездравом и 

штетном стању: да се успоставе и одржавају потпуно нормални односи у сваком погледу са 

Совјетском Русијом. 

 Југославија има сународника и ван својих граница. Ради чувања мира, она је спремна 

да не тражи њихово присаједињење путем силе, али ће увек будно пратити њихов живот и 

захтевати да стране  државе поштују њихова национална, политичка и друштвена права, као 

што се сама обавезује да поштује права туђих мањина. Особиту бригу посветиће нашим 

исељеницима у другим државама у Европи и преко мора. 

 Народна Сељачка Странка је за мир међу народима јер у свима ратовима највеће 

жртве подносе сељаци и други радни и сиромашни свет. Влада не сме објавити рат док о 

томе не одлучи Народна скупштина, која мора бити на окупу за све време рата. Све спорове 

међу државама треба да решавају изборни судови, док се не створи једна међународна 

установа, која ће помоћи да се чува мир и обезбеди сарадња народа. 

 

II. УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ 

 

 У унутрашњој политици, основно начело Народне Сељачке Странке јесте 

демократија, то значи владавина народа над самим собом. У државама где живе заједно 

више народа, као што је Југославија, упоредо са слободом и правима појединаца морају ићи 

слобода и права народних и покрајинских скупина. Наша демократија је радна и 

федеративна. То је читав низ савеза: савез покрајина, савез срезова, савез општина. 

 1) Народ је госаподар у држави. Уставотворна скупштина је његов легални израз. 

Сва власт извире из народа и он има право да у слободи живи и слободно доноси одлуке о 
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јавним пословима. Ради тога, пуне грађанске слободе, слобода писања, штампања, говора, 

удруживања и што непосредније учешће народа у администрацији јесу прве установе 

демократије. Народ може сам предлагати законе (иницијатива) и директним гласањем 

одлучивати о важнијим законским предлозима (референдум). Политичка демократија мора 

се допунити социјалном и економском: да сељаштво и радништво имају у друштву углед и 

достојанство који им припадају по њиховом броју и улози, да њихове потребе буду 

руководно начело целе државне политике. То је радна демократија. 

 Основне ћелије народног јавног живота јесу општинске самоуправе. Преко среских 

самоуправа иде се до покрајинских аутономија и до земаљских влада. На врху, средишна 

државна влада води заједничке послове и координише напоре целокупне државе. Народу се 

оставља да своје месне послове обавља у пуној слободи, по својим потребама а у интересу 

заједнице. Јавна безбедност, судство, школе, болнице, мањи саобраћај, социјално старање, 

ближа организација пољопривреде, заната, трговине и индустрије, - то све спада у 

надлежност земаљских влада, односно нижих административних јединица. Југославија се 

дели на три Земље: Српску, Хрватску и Словеначку. На челу ових Земаља стоје земаљске 

владе које излазе из земаљских сабора. Границе Земаља нису од пресудне важности, пошто 

сви остајемо у заједничкој држави. Не смеју се распиривати сукоби око тих граница, пошто 

је важнија сарадња наших народа и покрајина него појединости унутрашњег разграничења. 

 Историске покрајине које то буду захтевале могу добити ужу аутономију. 

Разграничење и обим послова одредиће се у договору са земаљском или са централном 

владом. 

 У појединим Земљама постоје још две врсте самоуправа: среске и општинске. 

Срезови имају своје скупштине, које бирају чиновништво, изгласавају и контролишу буџет. 

Срезови стоје под земаљском владом у погледу извођења привредног плана. Општинске 

самоуправе воде сав локални живот на селу и у граду. Пошто ће општине бити веће, са 

најмање 4.000 становника, оне ће остављати појединим селима могућност да извесне 

послове спроводе сама. Свако село бира слободно и самостално свој сеоски одбор за 

решавање мањих личних и имовинских спорова и за вођење месних послова. Тако ће сеоске 

заједнице, које су увек живље него општинске и среске, имати иницијативу за многе 

привредне и културне подухвате. 

 За општинске одборе и среске скупштине, за Саборе и за Народну скупштину право 

гласања имају сви мушкарци и жене после навршене 21 године, а једни и други могу бити 

бирани кад наврше 25 година. Гласање је опште, једнако, непосредно, тајно, са сразмерним 

претставништвом. 

 2) Општинске самоуправе биће растерећене од свих државних административних 

послова. Посветиће се потпуно унапређењу и организовању домаће привреде, локалног 

саобраћаја, задругарства, школства, здравље и културе. Оне ће проучавати свој атар у вези са 

суседним општинама и ствараће савезе општина за унапређење пољопривреде, за 

електрификацију и индустријализацију. Користиће, ако нађу за потребно, законску 

могућност да забрањују отварање кавана у селима, да налажу обавезно удруживање у 

задруге, обавезно осигурање, обавезно школовање 6 или 8 година итд. Поједине општине, 

нарочито градске, ствараће новчане заводе из самоуправних средстава и прикупљајући 

народне уштеде. Ови заводи подупираће општини поверене установе и кредитирати разне 

врсте задруга. 

 3) Срезови, услед све бољег саобраћаја, могу такође бити знатно већи него данашњи. 

Сем чисто среских самоуправних послова, њима се додељују врло важни економски задаци. 
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Срезови ће управо изводити правредни план по упутствима земаљских привредних одела, 

односно у сарадњи са министарством Народне привреде. Носилац среске самоуправе јесте 

среска скупштина, у коју три четвртине чланова шаљу бирачи оба пола, а једну четвртину 

разне привредне, социјалне и културне организације. За веће подухвате, где се укаже 

потреба и могућност, правиће се савези срезова. 

 4) Историске покрајине могу имати уже аутономије. Ове се утврђују договором 

дотичне покрајине са земаљском или државном владом. 

 5) Земаљске владе организују и воде сав политички, културни и друштвени живот 

дотичне Земље. За извођење привредног плана целе државе главне смернице даје државна 

влада, а земаљске владе га примењују и изводе. За оне привредне гране и пољопривредне 

културе које су нарочито развијене у једној Земљи, земаљска влада ће са средишном 

израдити нарочити план, али ће га изводити самосталније. Сабори се бирају по изборном 

закону који сами донесу, али општим правом гласа. Они такође сами доносе законе за оне 

делове администрације који су поверени земаљским владама. Сабор бира претседника 

земаљске владе, а овај одређује своје сараднике. Своје средства земаљска влада црпе, по 

договору са државном владом, или од прихода који се за њу буду резервисали, или од 

извесног процента свих дажбина убраних на дотичној територији. 

 6) Народна Сељачка Странка признаје постојећи облик владавине. 

 Средишна државна влада, сем претседништва, састоји се из ових министарства: 

војска и морнарица, спољни послови, народна привреда, саобраћај, финансије. Она излази из 

државне Народне скупштине. Скупштина је бирана тајним гласањем истога дана у целој 

држави. Парламент има само један дом. Чланови Парламента могу бити само лица која живе 

од личног рада, умног или телесног. Пре него што буду изабрани, посланици ће политичкој 

организацији својих бирача предати потписану оставку, тако да би га они могли опозвати, 

ако не буде заступао правилно њихове интересе. Парламентарно заседање траје четири 

године. Посланици примају дневнице само за време скупштинског рада. Влада одговара 

политички Парламенту, и пре рока не може распустити Парламент, али овај може сам 

одлучити своје распуштање пре рока, у случају сукоба са владом, да би народ пресудио на 

изборима. 

 7) Претседништво државне владе координише рад заједничких ресора и установа, 

води општу статистику, одређује главне правце и дих општег просветног и културног рада, 

води контролу над странцима у колико се овај односи на одбрану државе од завојевача. 

 8) Одбрана државе налази се у рукама државне владе. Пошто стојима на начелу 

солидарности међу народима, потпуног разоружања и трајног мира, наша војна сила може 

бити употребљена само за одбрану од напада споља. Њена техничка и духовна снага мора 

бити на висини савремене опреме. Техничко спремање и војна обука народа вршиће се не 

само у касарнама већ и пре и после службе у сталном кадру. С друге стране, касарнска обука 

искористиће се и за просветну, стручну и хигијенску наставу. Рок службе у редовној војсци 

трајаће различито према родовима оружја, по правилу шест месеци; само изузетно до годину 

дана. Војни буџет мора се довести у склад са нашим привредним могућностима. Распоред 

људства ивршиће се тако да регрути оних земаља које то буду желеле служе у својим 

крајевима. Пренос тела умрлих или погинулих војника њиховим кућама вршиће се о 

државном трошку. 

 9) Чување личне и имовне безбедности поверава се потпуно земаљским владама. 

Сви првостепени судови су срески. Окружни судови се укидају. Извесне судије имаће судеће 

дане, кад ће по селима, на лицу места, изрицати правду. У свакој Земљи, биће један или 
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више Апелационих судова и један Касациони суд. Судије ће бити постављене од земаљске 

владе путем конкурса. На врху правосуђа стоји Врховни државни суд, који је у исто време 

федерални и уставни суд. Он одржава једнообразност у примени закона. Правосуђе се 

приближује народу и на тај начин што ће судије општити са парничним странама 

непосредно, без адвоката. Правосуђе ће бити бесплатно, а грађани који су ослобођени од 

пореза уживаће и бесплатну правну помоћ кад је ова нужна. Правозаступници су 

јавноправни органи, који врше свој посао уз награду одређену законом.  

 Војницима и официрима за невојничке кривице судиће грађански судови. 

Министрима ће судити редовни судови. Министри могу бити оптужени и ван Парламента, а 

њихове кривице не застаревају никад. Свима грађанима који буду невино оптужени, 

затворени или осуђени, дотична Земља накнадиће претрпљену штету. Брачне спорове 

водиће грађански судови. Жене су у свима правима изједначене са људима. Брачна и 

ванбрачна деца једнака су у правима. Ванбрачна деца имају право да истражују ко им је 

отац. Градска, сеоска, шумска и пољска полиција налазе се у рукама земаљских влада, 

покрајинских, среских, општинских самоуправа, по распореду који ће се утврдити. Сељаци и 

остали грађани моћи ће слободно да носе бесплатно пријављено оружје.  

 10. Чиновништво, државно као и самоуправно, поставља се и унапређује једино по 

мерилу стручне спреме и личне способности, а путем конкурса и испита. Чиновници ће бити 

пристојно награђени, али ће морати да раде савесно и да буду у служби народа, - а не власт 

над народом. Један чиновник не може вршити више од једне плаћене службе, ни примати 

више од једне награде ма у ком облику. Министарске пензије укидају се, као и дујурне 

министрима кад путују. Јавне власти испитаће порекло имовине сваког бившег и садашњег 

министра, сваког посланика и чиновника. Неправилно стечена имовина биће одузета, поред 

других законских последица. Овај надзор имовине биће сталан. Чиновници су одговорни и 

лично за штете нанесене грађанима. За кажњавање оних који тешко оштете државну 

имовину, оних који примају и дају мито за корупционашке афере, изузетан закон завешће, 

поред осталих казни, смртну казну. Пензију могу примати само они чиновници који су 

стварно онеспособљени или изнемогли за сваку службу. Извршиће се ревизија затечених 

чиновника и пензионера.  

 

 

 

 

III. ПРИВРЕДА И ФИНАНСИЈЕ 

 

 Остављајући појединим Земљама и покрајинама пуну слободу у организовању 

друштвеног, политичког и културног живота, држава ће бити врховни регулатор и 

организатор привредног деловања. У интересу радних маса, израђује се један општи план за 

целу државу и за већи број година. Привреда ће се делити на три сектора: јавно-правни, 

задружни и приватни. Државна политика ће повлашћивати прва два сектора, на штету 

трећег. Одмах у почетку, народна власт има да реши неколико битних и претходних 

привредних питања: раздужење сељака, радника и малих привредника; кредитирање 

пољопривреде и заната; додељивање земље сиромашним сељацима и пољопривредним 

радницима. Ове реформе јесу предуслов за спровођење планске привреде. 
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 1) Раздужење сељака, радника и малих привредника може се данас, после свих 

неозбиљних покушаја, извести само простим брисањем оних дугова који доводе у опасност 

опстанак једне породице. Остали дугови свих људи који живе од личног рада претвориће се 

у један државни дуг. Повериоце ће држава исплатити у обвезницама, а дужници ће вратити 

дуг држави за 25 година уз порез.  

 2) Кредитирање пољопривреде и заната јесте главна полуга за подизање 

пољопривредне производње, за културу села, за оживљавање мале градске привреде. То 

кредитирање вршиће један централни кредитни завод, који би настао спајањем 

Привилеговане аграрне банке (која има постати државна) и Државне хипотекарне банке. 

Завод даје хипотекарне кредите, како установама тако организованим појединцима, преко 

својих филијала, а по предлогу и под контролом задруга. Ломбардне и личне кредите 

централни завод даје само задругама, а ове га деле својим члановима према начелима 

слободног задругарства. 

 3) Додељивање земље пољопривредним радницима и сиромашним сељацима. 

Земља може припадати само онима који је лично и са породицом раде. С друге стране, сви 

они који раде земљу морају је имати довољно да се запосле и издржавају са породицом. 

Потребна земља за поделу добиће се:  

а) одузимањем од данашњих велико-поседника и неземљорадника, од сувише великих 

државних имања, од цркава, манастира и вакуфа;  

б) оспособљавањем подводних и голих терена. Поједина земљорадничка породица може 

имати највише 30 хектара, према томе какво је земљиште, климатске прилике и број 

породичне радне снаге. Земљишта преко 100 хектара одузимаће се без накнаде, а испод тога 

исплатиће се државним обвезницама. 

 На одузетом и оспособљеном земљишту населиће се колонисти из пренасељених 

крајева, у првом реду ратари без земље и пољопривредни радници. Увек ће водити рачуна о 

њиховим физичким и социјалним подобностима с обзиром на нови терен. Насељавање ће се 

вршити, колико год је могуће, на задружној основи. Да би се избегло ситњење сељачких 

газдинстава и пролетаризација, искључиће се из наслеђа земље сви они који престају да је 

раде; исплатиће се, односно колонизовати, они чланови породице за које на домаћем имању 

нема доста земље. Земљорадницима се ни за какав дуг не може продати имовина нужна за 

опстанак породице. 

 4) Пољопривредна производња, најважнија од свих привредних грана, биће у 

средишту државне привредне политике. Према њој ће се равнати други облици радиности; 

она ће се подешавати према захтевима унутрашњег и спољњег тршишта. Да би се породична 

сељачка газдинства модернизовала, помоћи ће их читава аграрна политика народне власти и 

сви облици задруга; пружиће им се потребни упути, алати и машине; за извесне културе и у 

крајевима где је то могуће, спровешће се задружна обрада земље; свуда ће се увести 

задружна набавка, прерада и продаја, као и контрола и оплеменивање сточне и биљне 

производње. Угледна државна имања служиће за утврђивање модерних метода рада, како би 

се стално поправљао квалитет наших производа. При свакој општини уредиће се агрономска 

и ветеринарска служба која ће стојати на расположењу земљорадницима за унапређење 

њихове производње. 

 5) Шуме и рудна блага, као и лековите воде, припадају народној заједници. Њихово 

искоришћавање не сме бити извор приватног богаћења. Извршиће се коренита ревизија свих 

шумских и рударских концесија домаћим и страним капиталистима. У будуће, шуме и 

рудници могу се експлоатисати само у режији јавних власти, или са њиховим претежним 
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учешћем ако би се ангажовао страни капитал. Зауставиће се сатирање шуме, и шумска 

индустрија свести на разумне размере. Истовремено, самоуправе ће вршити планско 

пошумљавање, у сарадњи са сељацима. Овима ће се у пуну својину предавати пошумљени 

терени, да их чувају и користе. Преко задруга, сељацима ће се обезбедити снабдевање с 

дрвима из јавних шума, и то бесплатно за сиромашне сељаке. Сељачким шумским задругама 

даће се на искоришћавање ради продаје делови јавних шума у крајевима где је то за сељаке 

главни извор прихода. Лов и риболов уредиће се у складу са сељачким интересима. 

Лековитим водама руководиће само јавне власти, тако да оне служе за одмор и лечење 

радном свету села и града и правим болесницима. 

 6) Пољопривредна индустрија биће предмет нарочитог старања државе, 

самоуправних тела и задругарства. Наше пољопривредне сировине прерађиваће се што више 

у самој земљи: тако ћемо трошити и извозити своје прерађевине и запослићемо своју радну 

снагу. Све фабрике шећера, велике индустрије алкохола, квасца, свиле, кудеље и разних уља 

биће у рукама јавних тела и задружних савеза. За набавку сировина и за продају својих 

производа, јавна привреда предузећа пословаће првенствено са задружним установама. 

 7) Индустријализација и електрификација земље биће, поред унапређења 

пољопривреде, главни део привредног плана. И једно и друго изводиће се под надзором 

министарства Народне привреде. Напуштајући поступно оне индустриске гране које се 

одржавају вештачки, високом заштитном царином, подизаће се оне индустрије које 

одговарају потребама сељака и осталог радног света. Неће се допустити да царинску 

заштиту користе појединци: она ће се заводити само у интересу заједнице. Поред великих 

предузећа ствараће се – захваљујући модерној техници, нарочито електрификацији – мале 

индустрије, по мањим местима и по селима, на задружној основи. Првенствено ће се 

прерађивати пољопривредне сировине, дрво и руде. Тешка метална индустрија, индустрија 

народне одбране, индустрија цемента биће искључиво у рукама јавних власти. У текстилну и 

другу лаку индустрију јавне власти ће улазити кад год ове служе најширој потрошњи. 

 8) Задругарство ће бити главно средство за спровођење привредног плана. Купујући 

првенствено од задруга, продајући искључиво задругама, снабдевајући их обилно кредитом, 

дајући им разне повластице, - радна демократија стварно ће учинити задруге обавезним. 

Држава и поједине земаљске владе и саме ће оснивати задруге, преко среских и општинских 

самоуправа. Поред земљорадничког, повлашћиваће се занатско и радничко задругарство. 

Задруге и задружне установе узеће у своју службу трговце и капитале који остану слободни 

услед нове организације трговине. 

 9) Спољна и унутрашња трговина биће под надзором јавних власти. Држава ће 

имати свој апарат за увоз и извоз робе. Помоћу тога апарата, а кроз велике задружне 

централе, држава ће владати целокупним увозом и извозом, унутрашњом разменом добара и 

потрошњом, како у погледу количина, тако у погледу цена. Тиме ће се поправљати наш 

положај према другим државама које су се оградиле царинским зидовима, олакшаће се 

закључивање трговинских уговора и онемогућити картели, који вештачки одржавају високе 

цене индустриским артиклима. Картели ће се потпуно забранити, као штетни по друштвене 

интересе. Осигуравајућа друштва прећи ће у државне и самоуправне руке, уколико њихово 

пословање не преузму задружне централе. 

 Организација унутрашње и спољне трговине мора се руководити овим трима 

чињеницама: а) Ми смо земља сиромашна, која још не производи довољно да би се 

прехранио, обукао и обуо како ваља цео народ; све што извозимо у иностранство одвајамо 

од уста сељацима и другој сиротињи; б) наши поједини крајеви неједнако су богати; у 
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најбогатијим крајевима има највише сиротиње; в) цела наша економска политика окренута је 

од сељака према другима, служи се сељаком, а не служи њему. Нова народна држава мора 

чинити да се све ово окрене: производити више и боље, извозити само вишкове преко 

домаће потребе; омогућити јефтино и брзо пребацивање робе из богатих у сиромашне 

крајеве без посредника и тако изједначити цене; целу несељачку привреду прилагодити 

потребама и интересима сељачког народа; целу размену добара ставити под народну 

контролу. 

 10) Народна банка, као завод за издавање новчаница и извор кредита за целу 

народну привреду, мора бити чисто државна установа. Њен циљ не сме да буде скуп новац, 

већ жива производња, лак промет и равномерна потрошња. Она ће постпуно напуштати 

приватни економски сектор, а повлашћиваће државни, самоуправни, нарочито задружни 

сектор. Приватно-капиталистичке установе неће моћи примати улоге на штедњу. 

Финансирање државнога апарата и јавних послова вршиће се на сасвим нов начин. Подлога 

за издавање новчаница неће бити злато ни страна валута, већ постојећа народа богаства. 

Благајнички записи за јавне радове створиће врло жив промет и велику грађевинску 

делатност, без опасности од инфлације. Истом циљу ће служити читав систем унутрашњих 

зајмова. 

 11) Саобраћајна средства, сувим, водом и ваздухом, претстављају јавна добра. Она 

се сва налазе под контролом јавних власти, а средства великог саобраћаја биће и у рукама 

јавних власти. Путеви се изграђују о општем трошку и зато не смеју служити приватном 

капиталу. Путеви и железничке пруге треба да се узајамно допуњују, а не да конкуришу 

једни другима. Где се село не може везати са осталим светом железницом, везати га 

путевима, поштанским, телеграфским и телефонским саобраћајем. Уз школе, саобраћај је 

први услов привредног и културног села и целе државе. На возовима, укинуће се 

повлашћене класе и карте за богате, а сиромашним сељацима и радницима ће се омогућити 

да путују што јевтиније, како би повољније уновчали своје производе и налазили запослење. 

Аутобуски саобраћај не сме бити извор приватног богаћења. Развијаће се где год нема 

железница, али увек у режији јавних власти. 

 12) Финансиска политика, државе, земаљских влада и самоуправа, водиће се по 

овим начелима: ослободити од порезе годишњи приход који не прелази суму потребну за 

опстанак једне породице; највише оптеретити приходе који не долазе до личног рада и 

приходе од непроизводних занимања; укинути све посредне порезе на намирнице, а оставити 

посредне порезе на луксуз; непосредни порези на приход и на капитал да буду снажно 

прогресивни; порез на велика наслеђа и на наслеђа од далеких сродника да буде тако 

прогресиван да код неких случајева иде до потпуног одузимања (експропријације) наслеђа у 

корист заједнице. Да би акционарска друштва и трговачка предузећа била правилно 

порезована, њихове рачуне, књиге и билансе прегледаће званични рачуноиспитачи о трошку 

самих предузећа. Без ове овере, пореске власти неће узимати билансе у обзир. Укинуће се 

данашњи монополи, као и трошарине на со, петролеј и друге предмете опште потрошње. 

Укинуће се градске трошарине и пијачарине на пољопривредне производе. Извршиће се 

ревизија свих задужења порезом и брисаће се задужења која не одговарају горњим начелима. 

 13) За унапређење села и подизање социјално-културних установа изводиће се јавни 

радови великог обима. Они ће се кредитирати посебном врстом бонова, путем зајмова који 

ће се давати Земљама, покрајинама, срезовима и општинама, као и задружним центрима. У 

радној демократији, заједница је дужна да сваком способном члану пружи запослење, али 
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рад је исто тако обавезан за свакога. Обавезна радна служба, - која ће бити посебно 

организована, - употребиће се у првом реду за јавне радове ове врсте. 

 

IV. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И НАРОДНО 

ЗДРАВЉЕ 

 
 Социјална политика и јавно старање о народном здрављу имају задатак да већ у 

данашњем друштву исправе најтеже последице неразумног и неправичног уређења, према 

коме град монополски влада над селом, капитал над радом. 

 1) Радници свих врста, - индустријски, трговачки, занатски или пољопривредни, - 

трговачки помоћници, приватни намештеници, државни и самоуправни службеници и 

чиновници, сви они коју продају своју телесну или умну радну снагу, морају уживати ова 

обезбеђења: Најпунију законску заштиту на раду, у погледу хигијене, услова рада, исплате 

најамнице итд. Осигурање у болести, незапослености, изнемоглости и онеспособљења, 

старости и смрти; право да се удружују ради борбе за бољи положај и право штрајка; право 

на колективне уговоре; изабране привредне судове; установе за налажење посла, право на 

запослење или на јавну помоћ (у стану, храни и новцу) кад су незапослени. Свима телесним 

у умним радницима обезбедиће се потребан годишњи одмор, за које време примају редовну 

плату. Сиромашним сељацима пружиће се бесплатно бањско лечење. 

 2) Читав систем општег обавезног осигурања биће изграђен у корист свију људи 

који раде на селу и у граду. Нарочито се мора обезбедити старост радника, сељака, занатлија 

и свих малих људи који немају никаквих резерва. Сељаци ће бити осигурани, на задружној 

основи, против несрећа и природних непогода. Пошто ове штете долазе без људске кривице 

и неједнако, ову врсту осигурања држава ће помагати обилније него друге. Сељачка имовина 

мора бити заштићена од штета које јој наносе: лов, војнички маневри, мобилизација, 

ратовање и друге јавне потребе. Радни и ратни инвалиди и сирочад обезбедиће се из 

нарочитих фондова, који се образују од пореза на капитал и на велика имања, као и од 

имовине цркава, манастира и вакуфа. Овим фондовима рукују сами инвалиди и родбина 

сирочади, као што ће радници руководити установама свога осигурања. 

 3) Радници ће се поступно уводити у управу предузећа, – како јавних, тако 

задружних и приватних. Циљ је да радник престане бити најамник, да постане равноправни 

сарадник, који учествује у добити и вођењу послова, да се најзад укине најамни систем и 

експлоатација. Занатлије, земљорадници и остали произвођачи и потрошачи, преко својих 

претставника, учествују у управи великих кредитних, саобраћајних, пореских и других 

јавних служби, које непосредно интересују њихов ред. 

 4) Станови уопште, а нарочито велике куће, подлежу контроли јавних власти. Ове 

одређују висину закупнине, смештају индустриске и пољопривредне раднике и 

намештенике, државне и самоуправне службенике. Јавне власти и задружне централе 

подизаће и саме, у оквиру општег привредног плана, куће за скупно становање, нарочито 

изван великих градова. Тако ће се и за несељаке изградити читав низ насеља у пољу. За 

сељаке, привредни план предвидеће подизање хигијенских и удобних домова, како у 

збијеном тако у разбијеном типу села. 

 5) Здравствено старање јесте најважнији део опште социјалне бриге. Њега изводе 

поједине Земље, али по једном плану који се утврђује у договору са државном виладом, због 
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везе с општим привредним планом. Сва села снабдеће се амбулантама, болничарима и 

бабицама. Свака сеоска општина, поред амбуланте, мора имати апотеку, лекара и бабицу. 

Они ће бесплатно лечити сиромашне и вршити целу хигијенску службу. Лекарска помоћ 

обезбедиће се сваком сиромашном човеку. Лекари су по правилу земаљски или самоуправни 

чиновници. Сем јавних установа, медецина ће се социјализовати још и преко здравствених 

задруга и њихових лекара. Слободни лекари биће јавно-правни органи, који врше свој позив 

уз прописани хонорар. Болнице као и установе превентивне хигијене налазе се у рукама 

јавних власти. Сваки срез мора имати своју болницу са довољно места за сељаке, а за теже 

случајеве уређен лак и брз пренос болесника у већи центар. Укидају се приватне апотеке. 

Производња и продаја лекова и серума биће искуључиво у рукама јавних власти, и задруга. 

Законом ће се омогућити побачај у случају медицинске или социјалне нужде, бесплатно, у 

нарочитим јавним установама. За сузбијање туберкулозе, здравствено осигурање имаће своје 

болнице, санаторијуме и опоравилишта, поред јавних установа те врсте. 

 6) Нерадници, коцкари и други друштвени паразити биће подвргнути нарочитој 

контроли. Способни за рад упутиће се на обавезну радну службу. Алкохоличари, као и други 

са телесним и душевним манама упутиће се у нарочите заводе на лечење и преваспитање. 

Просјачење се неће трпети, а немоћни ће уживати јавну заштиту. 

 7) Заштита деце, на селу и у граду, почиње заштитом саме породице, у првом реду 

мајке. Заједница се брине о томе да се не рађају неспособна и болесна деца: зато води надзор 

над склапањем бракова. Директна заштита деце сузбијаће дечије болести, смањивати 

смртност, помагати стварање здравог народног подмлатка. Кад једна породица остане без 

храниоца, заједница ће се бринути о издржавању и оспособљавању малолетних. 

 

 

V. ПРОСВЕТНА И КУЛТУРНА ПОЛИТИКА 

 
 Просветни и културни задаци поверени су земаљским владама. Оне их спроводе 

преко срезова, савеза општина и појединих општина. Ту спада подизање села, просветна и 

општа културна политика. 

 1) Опште подизање села мора бити главна брига народне власти, пошто она своју 

снагу црпе највише из свесне и одушевљене помоћи села. Долазећи да укине повластице 

Града и Капитала, нова власт се наслања на Рад и на Село. Она развија село у материјалном 

и духовном погледу и чини да сељаци буду свесни свога значаја у друштву и свога 

достојанства. Свака земаљска влада израдиће пре свега свој план за подизање села. Према 

тим плановима, за одређен број година, извешће се асанација свих села, снабдевање водом, 

грађење сеоских и побочних путева, школа, задружних, културних и здравствених домова на 

селу, и домова за сељаке у градовима, књижица, читаоница итд. По нарочитом плану, сваки 

срез организоваће, у договору са министарством Саобраћаја, путовање сељака широм целе 

државе, у циљу одмора, узајамног упознавања људи и крајева. 

 2) Просветна политика је у рукама земаљских влада, среских и општинских 

самоуправа. Држава ће преко претседништва владе утицати да настава у свим школама буде 

прожета духом радне демократије и нове културе, који се изражава у два начела: Култ Рада у 

Верност Земљи. За најкраће време, има се учинити крај неписмености. Сем општих знања, у 

народним школама предаваће се домаћинство и хигијена. Деца ће се оспособљавати за свој 

будући професионални рад, нарочито с обзиром на дотични крај. За оне који су завршили 
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школу, приређиваће се на селу зимски, у граду вечерњи и празнични течајеви, за 

усавршавање у струци. Да би се учитељи оспособили за то, пољопривреда ће се више 

предавати у учитељским школама. 

 Поред основних школа, највећа пажња посветиће се пољопривредним и стручним 

привредним школама. Ниже средње школе отвараће се што више по селима где за то има 

услова. У средње и више школе пуштаће се, путем испита, само ученици већих способности. 

Крајем школске године, у свакој школи, стручна комисија вршиће избор способне 

сиромашне деце чије даље школовање преузима заједница. На Универзитет могу ступити сва 

лица која положе пријемни испит, без обзира на раније школовање. Стучно особље за јавне 

службе ствараће се по једном плану, а према потребама привредног и културног живота 

Југославије.  

 3) Општа културна политика полази од начела да телесни рад није нижи ни мање 

достојан него рад умни или душевни. Монопол дипломе исто је тако неправичан и 

неразуман као и капиталистички или градски монопол. Најзад, ни једно филозофско, 

политичко или религиозно уверење не сме у држави имати првенство или повлашћени 

положај. Слобода мишљења мора бити потпуна, а све вероисповести слободне и 

равноправне. Људи истих идеја и веровања могу се слободно удруживати, али њихове 

корпорације биће јавно-правног карактера и потчињене државним законима. Свештенике 

плаћају и богомоље издржавају саме верске заједнице. Цркве се ослобођавају обавезе да 

воде регистре рођених, венчаних и умрлих: њих ће водити општинске власти. Држава и све 

јавне власти признају подједнако грађански и црквени брак. 

 

 
 

 

 

 

СТАТУТ 

Народне Сељачке Странке 

 

 

ЧЛ. 1. ИМЕ И ЦИЉ 

 

 Оснива се друштвени и политички покрет под именом: „Народна Сељачка 

Странка“. 

 Народна Сељачка Странка има за циљ: 

 1) Да Југославију води путем мира и неутралности словенске, балканске и 

подунавске солидарности, и да је припреми за уједињење са бугарским народом; 
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 2) Да државу уреди политички по савезном начелу и по начелима радне 

демократије, обезбеђујући свима народима њихову индивидуалност, покрајинама 

аутономију, срезовима и општинама самоуправу; 

 3) Да унапреди и организује привреду и финансије у интересу најширих 

народних слојева, у првом реду сељака и осталих телесних и умних радника, служећи 

се планском привредом, помажући задругарство, радећи на остварењу друштву без 

повластица; 

 4) Да, – већ пре укидања капиталистичког и градског монопола, – поправи 

друштвени и привредни положај свима онима који морају да продају своју радну снагу; да 

унапреди опште народно здравље социјализацијом хигијене и медецине; да демократизује о 

социјализује просвету и културу, преносећи је из града у село и ширећи је међу најзаосталије 

друштвене слојеве, у режиму потпуне слободе веровања, мишљења и изражавања. 

 

 

ЧЛ. 2. СРЕДСТВА 

 
 За постизање ових својих циљева, Народна Сељачка Странка служи се овим 

средствима и методама: 

 1) Организује народ у месна (сеоска и градска) већа, основне ћелије покрета, из којих 

извире целокупна његова снага; 

 2) Оснива своје омладинске организације, које припремају сеоску, градску и школску 

омладину до узраста од 25 година, за економски, културни и политички рад; 

 3) Води писмену и усмену пропаганду, ширећи знања и податке, који износе 

неразумност и неправичност монополистичке цивилизације и отварају поглед у једно 

друштво без монопола и без искоришћавања човека човеком; 

 4) Оснива и помаже све врсте задруге и синдиката, земљорадничких, радничких, 

занатских и сличне установе осталих телесних и умних произвођача; 

 5) Ствара своје привредне, просветне, уметничке, спортске и друге организације за 

културу тела и духа, дајући им за руководна начела Култ Рада и Верност Земљи; 

 6) Суделује на изборима општинским, среским, саборским и на изборима за државну 

Народну скупштину, да би и кроз народна претставништва ширила своје идеје и политичким 

путем допринела остварењу свога циља. 

 

 

ЧЛ. 3. ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

 Сеоска и градска већа једнога среза образују среско веће, а сва среска већа једнога 

изборног округа или друге више административне јединице или покрајине сачињавају 

окружно или покрајинско веће. Целокупно вођење странке налази се у рукама Главног 

одбора. Послове у централи води Извршни одбор странке, по упуствима Главног одбора. 

Посланички клуб такође добија директиве од Главног одбора, а ради у договору са 

Извршним одбором. 
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 За организацију омладине прописаће Главни одбор посебни правилник. Поред 

омладинске, могу се образовати женска, привредна, спортска и културно-просветна 

организација НСС за целу земљу. И о њиховом раду прописаће Главни одбор посебне 

правилнике. 

 Чланови НСС решавају све међусобне личне и политичке спорове само у своме 

властитом кругу. Ради тога се сваке године при сваком већу образује један Другарски суд од 

три члана коме претседава претседник већа. При Главном одбору, тај суд се састоји од пет 

чланова, на челу са претседником Главног одбора. Он решава спорове између појединих 

већа, месних или среских, односно окружних (покрајинских). 

 НСС се издржава само улозима својих чланова чију висину одређују сами чланови 

преко својих организација, као и прилозима добровољним. 

 

 

 

ЧЛ. 4. ЧЛАНСТВО У НСС 

 
 Чланови НСС могу бити сви они који усвоје њен Програм и Статут и обавежу се пред 

својом савешћу и пред другим људима да ће им врховно животно начело бити одбрана и 

заштита интереса радног народа и села и града. Не могу бити чланови НСС они чије 

занимање је такво да искоришћавају рад или имовину радног народа или који сами не живе 

од личног рада. У чланство НСС прима месно веће. Где нема месног већа, док се оно не 

створи, појединци улазе у странку преко среског или покрајинског већа. 

 У Београду и другим великим градовима може бити већи број квартовних већа. 

Њихови претседници односно одређени делегати сачињавају београдско или које друго веће. 

 Из чланства искључује месно веће коме дотични припрада, или први виши форум ако 

месно веће не постоји. На искључење сваки члан се може жалити покрајинском већу и оно 

решава без апелата. Поједина месна већа могу тражити од других да поправе или искључе 

неке штетне чланове. Ако дотично веће то одбије, ствар се може изнети пред среско веће. 

Ово може од покрајинског већа тражити искључење целог једног месног већа из странке. 

Искључено веће има право жалбе Главном одбору, чија одлука је извршна. 

 

 

ЧЛ. 5. МЕСНО ВЕЋЕ 

 
 Сеоско веће треба да буде скуп најбољих и најнапреднијих у селу. Оно је у ствари 

воћство села. Узима иницијативу за све што може користити и унапредити живот села као 

целине и његових становника. У вођењу послова и прихватању предлога веће се има увек 

руководити овим начелима: Саслушати свакога, али при доношењу одлуке радије послушати 

сиромашнијег него богатијег, радије млађег него старијег, радије борбенијег него 

плашљивијег. Чувати се сукоба, али не бежати од борбе и жртава. Сеоско веће је савест села, 

његов мотор и будни стражар. Члан сеоског већа не сме бити ни пијаница, ни коцкар, ни 

човек порочан. 

 Ради заједничког рада, више сеоских већа могу се удружити и образовати општинско 

веће. Њега сачињавају секретари и још по један делегат сеоских већа. 
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 Свако веће мора одржавати годишње бар две скупштине чланова, у фебруару и 

октобру. Ванредна скупштина се мора сазвати кад то од управе већа затражи једна петина 

чланова. Састанци већа одржавају се чешће за слушање предавања или решавање текућих 

послова. Скупштина, редовна или ванредна, свршава ове послове: 1) Саслушава извештај 

управе већа, финансиског и агитационог одбора; – 2) Одређује делегате за општинско 

односно среско веће, за конгрес странке, кандидате општинских управа и делегате за 

кандидацију народних посланика, као и посланика среских и саборских; – 3) Решава о 

искључењу појединих чланова; – 4) Одређује о распоређује годишњи члански улог; – 5) Бира 

и смењује чланове управе већа или појединих одбора. 

 Месно веће на скупштини решава простом већином, ако је присутна бар половина 

уписаних чланова. Ако је присутно мање, потребна је сагласност трећине уписаних чланова. 

  Управни одбор месног већа састоји се из девет чланова које бира скупштина 

на годину дана. Ови чланови сами бирају између себе претседника, потпретседника, 

секретара и благајника. Ако који од чланова управног одбора отпадне, услед смрти или 

искључења, на његово место у року од месец дана обичан састанак већа, са најмање једном 

петином чланова, а већином присутних, бира другога. Управни одбор састаје се најмање 

једанпут месечно, ради текућих послова. 

 Свако месно веће плаћа главној благајни НСС у Београду свој годишњи члански улог 

сразмерно броју чланова. Тај улог се шаље до 1 марта сваке године. Среска и покрајинска 

већа такође порезују месна већа извесним годишњим улогом. 

 Управни одбор месног већа подноси среском већу до 1 септембра годишњи извештај 

о своме раду и о стању покрета у месту. Чланови управног, финансиског и агитационог 

одбора месних већа дужни су примати партиски лист, ширити га, налазити му претплатнике, 

слати дописе. Они морају потпомагати омладинску организацију, као и женску и друге које 

постоје. 

 Месна већа у градовима и мањим местима имају исте задатке као и сеоска већа. 

Њихова улога је тежа због тога што се главни противници идеја и покрета НСС налазе по 

градовима. Баш зато солидност, чврстина и лична вредност чланова НСС мора у тој средини 

да буду још више контролисане него у селима. Ту ће се још строжије примењивати начела из 

првога става овога члана. 

 

 

ЧЛ. 6. СРЕСКО ВЕЋЕ 

 
 Сем претседника односно одређених делегата месних већа, у среско веће улазе још по 

један делегат на сваких педесет чланова једног месног већа. Ако их је мање од педесет, а 

више од тридесет, они такође делегирају једног члана. Среско веће доводи у склад акцију 

странке у срезу, држи везу са окружним, односно покрајинским већем и са Главним 

одбором. Среско веће има свој управни одбор који се састоји кад год га позове његов 

претседник. Два пута годишње сазива се пленум среског већа т. ј. сви његови чланови. Једна 

таква скупштина мора се одржати на месец дана пре конгреса странке. 

 Среско веће носи целокупни политички живот странке у срезу. Оно кандидује 

народне, саборске и самоуправне посланике, и решава спорове при кандидацијама 

општинских управа у срезу. Оно од посланичких кандидата узима потписане оставке одмах 

после кандидације, чува их и шаље на надлежно место ако изабрани претставник не одговара 
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својим обавезама и не ради у смислу програма НСС. Оно контролише и остале облике јавног 

и организациног живота у срезу, на пољу задругарства, привредних и културних 

организација. 

 Среско веће образује свој агитациони одбор од претседника агитационих одбора свих 

месних већа у срезу, којима се додају још три члана из самог седишта среза. Среско веће 

води списак свих чланова појединих месних већа. Свака три месеца његов управни одбор 

шаље извештај о стању покрета у срезу, окружном, односно покрајинском већу. Где ових 

нема, извештаји се шаљу директно Главном одбору. 

 

 

ЧЛ. 7. ПОКРАЈИНСКО ВЕЋЕ 

 

 Изнад среских већа стоје покрајинска већа, која држе у својим рукама партиску 

организацију читаве једне историске покрајине, докле год се не створе у животу Југославије 

друге, јаче поделе. Једна покрајина може се поделити на више изборних округа, према 

изборном закону. Тада ће сваки округ имати своје окружно веће. – Покрајинско веће 

сачињавају претседници, секретари и благајници сваког среског већа и по један делегат 

сваког среског већа на сваких његових 200 чланова. У покрајинско веће улазе и претседници 

месних већа из оних срезова где још нема среског већа. 

 Покрајинско веће доводи у склад рад НСС у целој покрајини. Оно држи једанпут 

годишње своју скупштину на позив свога управног одбора. То је покрајински конгрес 

странке, који се држи на петнаест дана пре Конгреса за целу државу. Он даје директиве за 

држање делегата, мишљење о реформама које су на дневном реду у странци и у држави. 

Скупштина покрајинског, односно окружног већа врши ове послове: 1) Саслушава извештаје 

свог управног, финансиског и агитационог одбора; - 2) Саслушава извештаје саборских и 

народних посланика; - 3) Одређује чланове Главног одбора и њихове заменике који ће бити 

предложени Конгресу странке. Број ових чланова одређује Конгрес, на предлог Извршног 

одбора, према величини покрајине; - 4) Бира своје одборе: управни, финансиски и 

агитациони, на годину дана; - 5) Потврђује избор народних посланика предложених од 

среског већа. Бира носиоце окружних листа. У случају спора око кандидације, обавезна је 

одлука Главног одбора. 

 Покрајинско веће има свој управни одбор од девет чланова, које скупштина 

покрајинског већа бира по своме нахођењу, руководећи се условима за што успешнији рад у 

покрајини. Исто важи за агитациони и финансиски одбор. 

 

ЧЛ. 8. ГЛАВНИ ОДБОР 

 

 Врховно воћство Народне Сељачке Странке то је његов Главни одбор. Он има 80 

чланова и 80 заменика које бира Конгрес странке. Покрајинска већа из своје средине 

првенствено из редова оних који телесно раде делегирају 60 чланова Главног одбора и 

толико заменика, а осталих 20 (и 20 заменика) бирају се међу заслужним члановима странке 

из Београда и разних покрајина. Посланички клуб делегира у ових 20 свога претседника и 

секретара и још по једног на сваких десет посланика. Претседник и секретар посланичког 

клуба не могу истовремено бити у истим функцијама у Главном одбору. 
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 Главни одбор бира свој Извршни одбор који спроводи одлуке Г. О. и подноси му 

извештај о своме раду, о стању покрета у земљи и у свету, о општој државној политици. 

Седницама Главног одбора претседава његов претседник. Претседник Извршног одбора 

може бити и претседник посланичког клуба, али не може бити претседник Главног одбора. 

Тако овај остаје врховна установа странке. Мандат чланова Главног одбора траје две године, 

али на крају прве године коцком испада једна половина, а на њихово место бирају се други, с 

тим да стари могу бити изабрани. За члана одбора може бити изабрано само оно лице које је 

у НСС провело најмање две године. Не може бити члан Г. О. онај ко се за време ненародних 

режима истакао као противник сељачке или уопште народне политике. 

 Главни одбор НСС састаје се у редовну седницу свака четири месеца и то треће 

недеље у јануару, мају и септембру. На захтев једне четвртине Г. О. Извршни одбор дужан је 

сазвати ванредну седницу, са одређеним дневним редом. Ако је присутна најмање једна 

трећина чланова, решава се простом већином. 

 

ЧЛ. 9. ИЗВРШНИ ОДБОР 

 

 Извршни одбор је тело које извршује одлуку Главног одбора и пред јавношћу води 

странку од једног састанка Г. О. до другог. Он је у сталној вези са свима већима у држави, на 

сва три степена, и са посланичким клубом; са покретима сродне идеологије у земљи и у 

иностранству. Он држи своје седнице најмање једанпут недељно. Одлуке се доносе простом 

већином ако је присутно осам чланова. Седницама присуствују и народни посланици, али 

право гласа имају само они који су чланови И. О. Петнаест чланова И. О. имају сваки свога 

заменика, али ови ступају у функцију само кад један члан да оставку, умре, или буде био 

искључен. Десет чланова И. О. морају становати у Београду, а петорица могу бити из 

унутрашњости. 

 Ради успешнијег рада, Г. О. установљава секције за пропаганду, за привреду и 

финансије, за унутрашње уређење, за спољну политику, за социјалну политику и народно 

здравље, за просвету и културу. Главни одбор бира између себе тринаест чланова И. О., 

пошто у овај улазе по својој функцији претседник И. О. и главни секретар Г. О. На челу 

сваке основане секције стоји по један члан И. О. Остали чланови узимају се из странке. 

 

 

ЧЛ. 10. КОНГРЕС 

 

 Конгрес је скуп свих делегата месних већа. Свако веће шаље на Конгрес по једног 

делегата до својих 100 чланова и на сваких даљих 100 још по једног. Делегат може бити 

само оно лице које је у чланству провело најмање годину дана. Изузетак чине већа млађа од 

годину дана. Главни одбори омладинских, економских, женских, спортских, просветно-

културних организација НСС по праву су делегати на Конгресу. На Конгресу присуствују 

сви чланови Главног Одбора и посланичког клуба и имају право речи, али не могу гласати, 

пошто се о њиховом раду решава на Конгресу. Они зато не могу бити ни делегати. 

 Редован конгрес се држи у јесен, по могућству на Митровдан, 8. новембра. Ванредни 

конгрес сазива Г. О. кад нађе за потребно, или кад то затраже две петине месних већа. 
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Конгрес мора бити сазван најмање један месец пре одржања, дневни ред објављен и по 

могућству штампане резолуције како их предлажу поједине секције или Извршни одбор, да 

би чланови о њима могли претходно дискутовати у својим већима. Из једне секције могу 

изићи као предлози и више резолуција о истом предмету. 

 Конгрес свршава ове послове: 1) Саслушава и претреса извештај Г. О., посланичког 

клуба, омладинског Г. О. и других секција; - 2) Потврђује избор чланова Г. О. које 

делегирају покрајинска већа и бира 20 чланова Г. О. и 20 заменика ван покрајина; - 3) Бира 

Врховни другарски суд; - 4) Одлучује о измени Програма и Статута НСС и даје главне 

директиве за вођење покрета; - 5) Доноси пословник Конгреса, Главног одбора и правилник 

о кандидовању страначких претставника у јавним телима; налази начина да при 

кандидацијама буде истакнуто и на изборима изабрано што више сељака који лично раде 

земљу. Прописује колико ће процената од својих дневница посланици давати благајни 

странке; - 6) Решава о предлозима појединих већа који су стигли Извршном одбору на 15 

дана пре Конгреса; - 7) Саслушава реферате и резолуције поднесене од стране појединих 

секција и усваја оне које одговарају потребама покрета; - 8) Решава о свима жалбама 

поднетим према овом Статуту. 

 На конгресу решава проста већина присутних делегата. Право гласа имају само 

делегати са уредним пуномоћијима. Сваки делегат може претстављати само једно веће и има 

само један глас. 

 Пре него што заврши свој рад, Конгрес бира претседника Г. О., претседника И. О., 

три потпреседника Г. О., главног секретара странке и 74 члана Г. О. Ако се једне године не 

би могао одржати Конгрес, Г. О. може да изабере сам ове функционере покрета. У том 

случају он се може и допунити потребним бројем до свога пуног броја чланова. 

 На основу записника који се води на Конгресу, претседништво Конгреса издаје свима 

изабраним или потврђеним члановима Г. О. пуномоћства о њиховом праву. У сваком 

пуномоћију стоји да ће до идућег конгреса странку водити ново-изабрани Главни одбор као 

врховно тело. 

 

ПОГОВОР 
 

 Пре краја свога заседања, Оснивачки конгрес Народне Сељачке Странке донео је 

неколико одлука о првим корацима које ће имати да предузме Главни, односно у име овога 

Извршни одбор. Те одлуке гласе: 

 1. Раскидамо са странкама којима смо до сада припадали и оснивамо нову, праву 

Народну Сељачку Странку, са Основним начелима, Програмом и Статутом које смо 

усвојили; 

 2. За почасног претседника Народне Сељачке Странке бирамо уваженог Господина 

Михаила Аврамовића, оца земљорадничког задругарства у Србији и творца земљорадничког 

покрета у Југославији; 

 3. Приступићемо одмах организовању Народне Сељачке Странке, оснивајући месна 

већа, која ће се потом удружити у среска и покрајинска већа и тако припремити први прави 

Конгрес странке; 

 4. Позивамо у борбу све сељаке, занатлије, раднике, ситне привреднике, напредну 

омладину и поштену интелигенцију, без обзира на досадање страначко припадништво; 
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 5. Желимо сарадњу са правим демократским странкама и групама, да би се нашем 

народу повратила слобода и нашој земљи нормалан политички живот. 

 Оснивачки конгрес изабрао је на крају Главни одбор који ће водити Н. С. С. до идућег 

Конгреса. За претседника Главног одбора изабран је Радомир Тодоровић, земљорадник из 

Дивостина код Крагујевца, за потпреседника: Душан Богдановић, публициста из Београда, 

Миладин Остојић, земљорадник из Горачића код Сјенице и Гавро Милошевић, земљорадник 

из Драгаљевца код Бјељине. За генералног секретара Странке изабран је др. Драгољуб 

Јовановић. 

 Главни одбор се састао одмах после закључења Конгреса и изабрао Извршни одбор, у 

који су, сем д-ра Драгољуба Јовановића, ушли: Душан Богдановић, Нинко Петровић 

(помоћни секретар), Милош Милошевић (помоћни секретар), др. Светислав Живковић 

(благајник), Пера Поповић, Драгош Радовић, Никола Ћопић, сви из Београда; затим, Живота 

Ђермановић из Ваљева, Драгољуб Продановић из Крагујевца, Марко Савићевић из Пећи, др. 

Небојша Малетић из Срем. Митровице и Драгиша Шулејић из Смедеревске Паланке. 

 Секретаријат НСС налазиће се у стану Генералног секретара, Бана Јелачића 11, тел. 

25-261, и у канцеларији помоћног секретара Н. Петровића, Теразије 7, тел. 25-943. 

 Београд, 8. априла 1940. 

 

 

 

 
 

 

 

УЗ ДРУГО ИЗДАЊЕ 
 

УПУСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ МЕСНИХ ВЕЋА 

 

 Прво издање ове књижице растурено је у десет хиљада примерака за непуних 

петнаест дана. Док она није дошла у руке нашим ранијим пријатељима и људима који су се 

после оснивања НСС заинтересовали за наш покрет, ми нисмо хтели да предузимамо неку 

већу акцију на терену. Наша Основна начела, Програм и Статут требало је да нас претставе и 

даду нам оправдање за стварање страначких организација. Сада ће се на томе радити живље. 

 Велики број старих већа Савеза земљорадника солидарисао се са нама у целини свога 

чланства и просто се прогласио за месна већа Народне Сељачке Странке. У неким 

срезовима, читава среска већа су то учинила, без икакве тешкоће или несугласице у својим 

редовима. Пред нама је велики посао, како у крајевима где је постојао Савез земљорадника, 

тако и још више, у оним где још ништа није рађено на организовању сељака. 

 За једне и за друге терене, дајемо упуства, како се ствара месно веће. 
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 Поводом неког збора или конференције, или без тога, скупиће се присталице Народне 

Сељачке Странке, најбоље у кући каквог честитог сељака или грађанина, прочитаће целу ову 

књижицу, продискутоваће њену садржину, па ће одлучити да оснују месно, или, у већим 

градовима, квартовно веће НСС. Сачиниће о томе кратак записник. Констатоваће да 

прихватају дословно Основна начела. Програм и Статут НСС, и да оснивају месно веће. Тај 

записник потписаће одмах сви присутни, касније ће га потписивати нови чланови. Чим се 

оснује месно веће, изабраће се најмање девет чланова управног одбора, који ће се сами 

конституисати, у смислу члана 5 Статута. 

 На три чиста табака, или на нарочитим формуларима, исписаће секретар већа чланове 

управног одбора и имена свих чланова већа. Један такав примерак остаће у месном већу, 

један ће ићи среском већу, а трећи Генералном секретаријату НСС у Београду. Овај 

последњи најбоље је слати лично, по човеку, да се не би изгубио на пошти. Али већ пре тога, 

Секретаријат треба извести одмах по оснивању. 

 О другим повременим извештајима које треба слати среском већу односно 

Генералном секретару, назначено је све што је нужно у самом Статуту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛАНОВИ ГЛАВНОГ ОДБОРА 

НАРОДНЕ СЕЉАЧКЕ СТРАНКЕ 

 

изабрани на оснивачком Конгресу, 17 марта 1940. 
 

1. Претседник: Радомир Тодоровић, земљ. из Дивостина код Крагујевца, 

2. Генерални секретар: Др. Драгољуб Јовановић, б. професор Универзитета, 

3. Потпретседници: Душан Богдановић, новинар, Београд, Дра Кестера 19; Миладин 

Остојић, земљ. Горачић код Сједнице; Гавро Милошевић, земљ. Драгаљевац код Бијељине, 

6. Чланови: Милан Ђаковић, земљ. Глоговац, Богатић, Мачва. 

7. Драгослав Филиповић, земљ. Крнић, Владимирци, посавотамнавски, 

8. Рајко Нешковић, земљ. Лозањ, Горњи Милановац, 

9. Милоје Симовић, земљ. Дреновац, Гружа, 

10. Јосије Савић, земљ. Гаглово, Крушевац, 

11. Драгомир Вукадиновић, земљ. Лознац, Алексинац, 

12. Петар Јевтовић, прив. чиновник, Горњи Милановац, 

13. Живота Ђермановић, адвокат, Ваљево, 

14. Драгољуб Продановић, књижар, Крагујевац, 
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15. Радован Мијушковић, адвокат, Уб, 

16. Бора Лукић, економ, Јагодина, 

17. Вукадин Видановић, чиновник, Ниш, Новопазарска 10. 

18. Милош Качаревић, адвокат, Алексинац, 

19. Александар Танчић, трговац, Пирот, 

20. Огњен Ракић, адвокат, Прокупље, 

21. Јован Јовановић, адвокат, Лесковац, 

22. Радоје Крстић, земљор. Попина, Дубље, Трстеник, 

23. Миодраг Николић, земљор., Горње Зуниче, Књажевац, 

24. Др. Ивко Ђоловић, лекар, Бољевац, тимочки, 

25. Милан Цветковић, професор, Зајечар, 

26. Драгиша Шулејић, економ, Смедеревска Паланка, 

27. Радољуб Илић, судиски приправник, Рашка, 

28. Александар Стојановић, земљ. Грабовица, Деспотовац, 

29. Ђура Јовановић, земљор. Парцане, Раља, 

30. Александар Марковић, земљор. Мали Пожаревац, Гроцка, 

31. Богосав Миловановић, земљор. Велика Иванча, Младеновац, 

32. Тихомир Калановић, земљ. Страгари, орашачки, 

33. Милутин Тодоровић, земљ. Трбушани, Љубић, 

34. Милан Поповић, земљ. Вапа, Чачак, 

35. Александар Росић, земљ. Рти, Гуча, 

36. Светислав Милутиновић, земљ. Браничево, Голубац, 

37. Др. Небојша Малетић, адвокат, Сремска Митровица, 

38. Влајко Нинковић, земљ. Лединци, Сремски Карловци, 

39. Милорад Бановачки, земљ. Голубинци, Стара Пазова, 

40. Живко Саџаков, земљ. Стари Сивац, сомборски,  

41. Стеван Предин, земљ. Стари Бечеј, 

42. Лазар Аксић, учитељ, Меленци, Банат, 

43. Др Милош Стевовић, трг. Прибој на Лиму, 

44. Јакша Богдановић, адвокат, Пријепоље, 

45. Марко Савићевић, пензионер, Пећ, 

46. Драго Спасојевић, пчелар, Бијељина, 

47. Милован Ђокић, земљор. Малешић, Зворник, 

48. Бранко Милојевић, трг. путник, Осијек, Јелачићева 3, 

49. Лазар Лончар, служитељ, Дарувар, 

50. Др. Богдан Стојсављевић, професор, Загреб, Шротова 23, 

51. Др. Димитрије Вурдеља, адвокат, Хрв. Костајница, 

52. Илија Прибићевић, земљор. Главичани, Двор, 

53. Мане Кораћ, опанчар, Грачац, Лика, 

55. Светозар Мркобрада, земљ. Удбина, 

56. Милан Прерадовић, земљ. Грубишно Поље, Хрватска, 

57. Милан Роквић, земљ. Трновац, Глина, 

58. Милош Миленковић, земљор. Вражогрнац, Зајечар, 

59. Стеван Антић, учитељ, Дивљана, Бела Паланка, 

60. Гђа Ружа Прибићевић, Зринскога 14, Београд, 

61. Нинко Петровић, адвокат, Теразије 7, Београд, 
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62. Др. Света Живковић, лекар, Краљице Наталије, 84, Београд, 

63. Милош Милошевић, новинар, Хилендарска 5, Београд, 

64. Никола Ћопић, трговац, Војводе Скопљанца 13, Београд, Душановац, 

65. Пера Поповић, трговац, Преспанска 17, Београд, 

66. Драгош Радовић, адвокат, Чика Љубина 10. а, Београд, 

67. Кирило Савић, проф. Унив., Милоша Поцерца 21, Београд, 

68. Др. Милош Поповић, лекар, Војводе Анђелка 18, Београд, 

69. Др. Миленко Хаџић, лекар, Сврљиг, 

70. Живадин Аксентијевић, земљор. Шуме, Наталинци, 

71. Александар Стаменовић, обућар, Приштинска 44, Београд, 

72. Душан Станковић, инж. агрон., асистент пољопр. факултета, Земун, 

73. Никола Гајић, докторанд права, Скендербегова 33, Београд, 

74. Слободан Ивановић, докторанд права, Цвијићева 96, Београд. 

 

 

 

 

 

 

ТРИ ПОРУКЕ МИХАИЛА АВРАМОВИЋА 

 
 Пре него што смо оснивачком Конгресу НСС предложили да г. Мих. Аврамовића 

изабере за почасног претседника странке, посетили смо старог борца и тражили му 

пристанак. Г. Аврамовић нам је одговорио: 

 – Ја сам проучио све ваше списе и пратио целу вашу акцију. Видео сам Основна 

начела, Програм и Статут нове странке. Сада вам могу рећи: То је оно што сам ја хтео. Могу 

вам само честитати што сте пошли напред, што сте порасли за двадесет година. Далеко сам 

од тога да вам замерам то корачање унапред. Напротив, сматрам да сте добро радили, јер 

треба ићи за прогресом. Примам радо понуду да будем почасни претседник Народне 

Сељачке Странке, захваљујем вам на томе, али вас молим да друговима са мојим поздравима 

однесете три моје поруке, три моје жеље. 

 Михаило Аврамовић је шлогиран већ скоро седамнаест година. Одузета му је десна 

страна, његов говор није сасвим лак. Али глава му је нетакнута, и мисао његова чиста је као 

кристал и бистра као онај извор који смо нашли на почетку српског сељачког покрета. 

 Ево како гласе поруке Михаила Аврамовића: 

 „Град је у току векова учинио селу велика зла и неправде. Али ви ипак немојте 

ударати на град као целину. Град је велика ствар. Он је одиграо крупну улогу у развићу 

човечанства. Имао је велики задатак, и једним делом он га је испунио. Његов задатак је био 

да обасјава пут као кула светиља. Он се изопачио, његове установе су се извитопериле, он је 

своју мисију изневерио. Па ипак, не ударајте на град као на целину! Нису сви у граду 

непријатељи селу. Сељаци имају у граду својих великих и верних савезника, без којих не би 

могли постићи своје ослобођење. Ударајте на капитале, ударајте на велика богатства! 
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Ударајте на експлоататоре, али немојте на браћу сељачку, на раднике, на занатлије, на ситне 

трговце, на поштене чиновнике, на све мале људе који од свога рада живе!“ 

 Друга порука гласи: 

 „Село треба организовати. Треба створити модерну сељачку странку која ће водити 

рачуна о чињеници да село није рај, да није више идила, да село није песма, него да у селу 

влада мрак, незнање, болест, гладовање, мучеништво. Али једна модерна сељачка странка 

мора водити рачуна и о другој чињеници: да на селу има такође великих непријатеља 

сељачких. Водите рачуна о чињеници коју сте и сами истакли у својим основним начелима, 

да у нашој земљи од петнаест милиона има седам и по милиона који једу са пола трбуха, 

који никада не доједу, који после сваког оброка устану гладни. Организовати село, то је 

добро. Али на првом месту треба организовати, одробити, ослободити сељачку сиротињу, 

ону већину која никад не доједе.“ 

 Трећа порука Михаила Аврамовића гласи: 

 „Данас у свету једни иду десно, други лево. Ја сам стар човек, али, молим вас, реците 

вашим друговима: Немојте ићи десно, већ идите лево!“ 

 Ове поруке одговарају нашим схватањима, нашој идеологији. А слично нам је 

говорио и онај који је умро пре три године и под чију духовну заштиту смо ставили наш 

Конгрес. Такав завет нам је оставио и наш велики Милан Прибићевић. 

 

 


