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1.ОДНОСДРЖАВЕИЦИВИЛНОГДРУШТВА

Zа раз ли ку од пој ма де мо кра ти је, ко ји се нај пре по ја вљу је у грч-
ком по ли су, иде ја дру штва се ја вља ка сни је. По јам полис об у-

хва та и дру штво и др жа ву. У по ли тич кој ми сли ста рих Хе ле на се 
мо гу уочи ти две упо ри шне тач ке. Јед на се од но си на иде ју по ли-
тич ког ло го са, од но сно дру штва као по ли тич ке за јед ни це, а дру га 
на иде ју по ли тич ког ето са, ко ји по ве зу је за јед ни цу у по ли тич ко и 
дру штве но тки во. Ло гос и етос ти ме ука зу ју на је дин ство др жа ве 
и дру штва.1) 

Са вре ме но схва та ње ци вил ног дру штва је сло же ни је, по чев ши од ди-
ле ме ве за не за на зив ко ји тре ба ко ри сти ти (ци вил но или гра ђан ско дру-
штво). Пред ност је нај пре да та тер ми ну гра ђан ско дру штво, да би ка сни је 
ипак пре о вла дао тер мин ци вил но дру штво. Раз лог то ме тре ба тра жи ти 
у иде о ло шком ба ла сту пој ма гра ђан ско дру штво, ко ји је из јед на ча ван са 
бур жо а ским дру штвом, и асо ци ја ци ји на ур ба ни жи вот љу ди ко ји жи ве 
у гра до ви ма.2) По дроб ни ја ана ли за ова два пој ма би ука за ла да они ни су 
си но ни ми. Гра ђан ско дру штво ука зу је на ауто ном ну сфе ру при ват них по-
сло ва и од но са на су прот др жа ви, ка рак те ри стич ну за ка пи та ли зам, што 
зна чи да укљу чу је и еко ном ске су бјек те, до бро вољ на удру же ња, јав ност и 
јав на гла си ла. Ци вил но дру штво не укљу чу је ак те ре и ак тив но сти бор бе 
за еко ном ске или по ли тич ке до бит ке, јер се ти че ак тив ног од но са спрам 
по сто је ће кон фи гу ра ци је мо ћи. Зиг мунт Ба у ман (Zygmunt Ba u man) сма-
тра да син таг ма bürgerlicheGesellschaft (гра ђан ско дру штво)има ши ре и 
све о бу хват ни је зна че ње од пој ма civilsociety (ци вил но дру штво), јер реч 
Burger мо же да озна ча ва и гра ђа ни на и др жа вља ни на, што ука зу је на ње-
го ву по ли тич ку и дру штве ну уло гу.3)

1) Ву ка шин Па вло вић, Државаидруштво, Чи го ја штам па, Бе о град, 2011, стр. 17-26.
2) Алек сан дра Ми ро вић, „Са вре ме на схва та ња ци вил ног дру штва с по себ ним освр том на 

кон цеп ци ју Џо на Ки на (John Ke a ne)“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-
је, Бе о град, бр. 3/2005, стр. 943.

3) Ср ђан Двор ник, Актерибездруштва:Улогацивилнихактераупосткомунистичким
промјенама, He in rich Boll Stif tung, За греб, 2009, стр. 190-191. Аутор ко ри сти де фи ни-
ци ју Ба у ма на пре ма: Z. Ba u man, “A Post-Mo dern Re vo lu tion?”, у: J. Frent zel-Za gor ska, 
(ed.), FromaOnePartyStatetoDemocracy:TransitionsinEasternEurope.
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Ци вил но дру штво се, из ме ђу оста лог, мо же од ре ди ти у од но-
су на по ли тич ко дру штво, ко је мо же мо схва ти ти у ши рем сми слу 
као це ло куп но по ље по ли ти ке, или у ужем сми слу, у ком слу ча ју 
се од но си на по ли тич ке стран ке, власт и др жа ву. Раз ли ка из ме ђу 
по ли тич ког и ци вил ног дру штва се мо же од ре ди ти на осно ву ти па 
ор га ни за ци је, ле ги ти ма ци је, по ља и ти па де ло ва ња.

Та бе ла 1: Раз ли ко ва ње ци вил ног и по ли тич ког дру штва

Тип дру штва Тип ор га ни за ци је Ле ги ти ма ци ја По ље де-
ло ва ња

Тип де-
ло ва ња

по ли тич ко дру штво по ли тич ке стран ке из бо ри власт од лу-
чи ва ње

ци вил но дру штво ци вил не ор га ни за-
ци је по ве ре ње јав ност ути цај

Из вор: ПолитичкеподелеуСрбијиуконтекстуцивилногдруштва(Мо
гућностбазичногконсенсусаимогућностконституисањадемократ

скогблока), ЦЕ СИД, Бе о град, 2005, стр. 3-44)

Из ме ђу ци вил ног дру штва (од но сно ор га ни за ци ја ци вил ног 
дру штва) и др жа ве мо гу да по сто је че ти ри мо де ла од но са.5) Ву ка-
шин Па вло вић је сва ки мо дел од но са ве зао за од ре ђе но по ли тич ко 
уре ђе ње, ма да се ови ти по ви од но са мо гу на ћи и у окви ру дру га чи-
јих по ли тич ких ре жи ма. Од но си ОЦД и др жа ве се мо гу пред ста ви-
ти сле де ћом та бе лом:

Та бе ла 2: Мо де ли од но са ОЦД и др жа ве

По ли тич ко уре ђе ње Др жа ва Ци вил но дру штво

ли бе рал но-де мо крат ско сла ба ја ко, раз ви је ни об ли ци 
удру жи ва ња гра ђа на

со ци ја ли стич ко ја ка сла бо и не раз ви је но
раз ви је не де мо кра ти је на 
За па ду

до бра, ефи ка сна, 
прав на др жа ва ре ла тив но раз ви је но

пост-со ци ја ли стич ке 
др жа ве сла ба не раз ви је но / кон фу зно / 

по ти сну то

Та бе ла је на пра вље на на осно ву по да та ка у: Ву ка шин Па вло вић,  
„Од нос др жа ве и не вла ди них ор га ни за ци ја“, op.cit., стр. 30

Раз вој гра ђан ског и ци вил ног дру штва, про жет ме ша њем др-
жа ве у тр жи шне ме ха ни зме, и об ли ко ван свет ским ра то ви ма и бло-
ков ском по де лом, у XX ве ку до во ди до ства ра ња ци вил ног дру-
штва на транс-на ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу, пре вас ход но 

4) Овај из ве штај је на стао на осно ву ис тра жи ва ња ко је је во дио ис тра жи вач ки тим: Срећ-
ко Ми ха и ло вић (ру ко во ди лац ти ма), Зо ран Сто јиљ ко вић, Ђор ђе Ву ко вић, Жар ко Па у-
но вић, Ми лош Мој си ло вић и Мар ко Ив ко вић.

5) Па вло вић, Ву ка шин, „Од нос др жа ве и не вла ди них ор га ни за ци ја“, Цивилнодруштвоиневладинсек
тор, Бран ка Пе тро вић  (ур.), ПАЛ ГО цен тар, Бе о град, 2002, стр. 30.
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под ути ца јем про це са гло ба ли за ци је.6) Исто вре ме но, про цес гло-
ба ли за ци је је до вео до ве ће ин тер ак ци је из ме ђу др жа ва, ко је су 
сту пи ле у раз ли чи те об ли ке ме ђу на род ног удру жи ва ња, пре све-
га у ме ђу на род не ор га ни за ци је. Нај ве ћи сте пен ком плек сно сти од-
но са из ме ђу др жа ва, њи хо вих гра ђа на и ин сти ту ци ја ме ђу на род не 
ор га ни за ци је мо же се иден ти фи ко ва ти у Европ ској уни ји. Иако се 
од са мог на стан ка Европ ских за јед ни ца 50-их го ди на XX ве ка еко-
ном ски ка рак тер европ ских ин те гра ци ја не до во ди у пи та ње, све 
ве ћа еко ном ска ме ђу за ви сност чла ни ца ЕЗ је усло ви ла и по ли тич-
ку ко ор ди на ци ју, ко ја је до ве ла до ства ра ња Европ ске уни је 1992. 
го ди не. Она је уве ла ва жну но ви ну на те о риј ском и прак тич ном 
пла ну у по гле ду функ ци о ни са ња ме ђу на род них ен ти те та. У пи та-
њу је би ло пра во гра ђан ства Уни је, ко је је да то др жа вља ни ма др-
жа ва чла ни ца. Гра ђа ни ЕУ су до би ли: пра во на сло бо ду кре та ња 
и на ста њи ва ња у др жа ва ма чла ни ца ма; ак тив но и па сив но пра во 
гла са на ло кал ним из бо ри ма и из бо ри ма за Европ ски пар ла мент 
у би ло ко јој др жа ви чла ни ци; пра во на ди пло мат ску и кон зу лар ну 
за шти ту у тре ћим др жа ва ма од стра не пред став ни штва би ло ко-
је чла ни це Уни је, уко ли ко њи хо ва др жа ва ни је пред ста вље на у тој 
тре ћој др жа ви; пра во на упу ћи ва ње пе ти ци је Европ ском пар ла мен-
ту и обра ћа ње ом буд сма ну.7)

Пра во гра ђан ства Уни је је про ши ре но тек усва ја њем Уго во ра 
из Ли са бо на. Пра ва гра ђа на су гру пи са на у окви ру од ред би о де мо-
крат ским прин ци пи ма. Функ ци о ни са ње Уни је ће се за сни ва ти на 
пред став нич кој де мо кра ти ји, у ко јој су гра ђа ни ди рект но пред ста-
вље ни у Европ ском пар ла мен ту, а др жа ве чла ни це у Европ ском са-
ве ту и Са ве ту. Сва ки гра ђа нин ће има ти пра во уче шћа у де мо крат-
ском жи во ту Уни је, а од лу ке ће се до но си ти што је мо гу ће отво-
ре ни је, и на ни воу што бли жем гра ђа ни ма.8) Ин сти ту ци је ће да ти 
гра ђа ни ма и пред став нич ким удру же њи ма мо гућ ност да об зна не 
и јав но раз ме не сво је ста во ве у свим обла сти ма у ко ји ма де лу је 
Уни ја, и одр жа ва ће отво рен, тран спа рен тан и ре до ван ди ја лог са 
пред став ни ци ма удру же ња и ци вил ним дру штвом. Ра ди оси гу ра ња 

6) Детаљније о развоју цивилног друштва под утицајем глобализације видети у: Ђорђе 
Стојановић, „Различити теоретски приступи концепту глобалног цивилног друштва“, 
Српскаполитичкамисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2010.

7) Ci ti zen ship of the Union, Ar tic les 8-8е, „Tre aty on Euro pean Union“, Of fi cial Jo ur-
nal C 191, 29 July 1992, http://eur-lex.euro pa.eu/en/tre a ti es/dat/11992M/htm/11992M.
html#0001000001 (при ступ: 02.04.2012).

8) Article 10, „Consolidated version of the Treaty on European Union“, Official Journal C 83, 
30 March 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:00
13:0046:EN:PDF (приступ: 02.04.2012).
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ко хе рент но сти и тран спа рент но сти де ло ва ња Уни је, Европ ска ко-
ми си ја ће спро ве сти кон сул та ци је са за ин те ре со ва ним стра на ма, а 
нај ма ње ми ли он гра ђа на Уни је из од ре ђе ног бро ја др жа ва чла ни ца 
мо же да по кре не ини ци ја ти ву ко јом ће по зва ти Европ ску ко ми си ју 
да у окви ру сво јих над ле жно сти под не се пред лог за ко ји су гра ђа-
ни про це ни ли да до при но си при ме ни осни вач ких уго во ра.9) 

По тен ци ра ње удру же ња гра ђа на и ци вил ног дру штва као парт-
не ра у ди ја ло гу у Европ ској уни ји, отва ра пи та ње од ре ђи ва ња њи-
хо вог ка рак те ра, од но сно де фи ни ци је ових ак те ра. Нај че шће се 
као парт не ри на во де ор га ни за ци је ци вил ног дру штва (ОЦД), ко је 
пред ста вља ју „збирсвихорганизационихструктурачијичланови
имајуциљевеиодговорностикојисуодопштегинтересаикоје
такође делују као посредници између органа власти (public aut
horities)играђана.“ Ти по ви удру же ња ко ји мо гу би ти свр ста ни у 
ОЦД су: ак те ри тр жи шта ра да (нпр. со ци јал ни парт не ри); ор га ни-
за ци је ко је пред ста вља ју со ци јал не и еко ном ске ак те ре, али ни су 
со ци јал ни парт не ри; не вла ди не ор га ни за ци је; ор га ни за ци је про ис-
те кле из за јед ни це (тзв. gras sro ot по кре ти), углав ном усме ре не ка 
сво јим чла но ви ма, и ре ли ги о зне за јед ни це.10)

Ин сти ту ци је Европ ске уни је у ко ји ма се до но се сва ко днев не 
од лу ке оства ру ју зна ча јан од нос са ОЦД. Европ ска ко ми си ја је у 
окви ру сва ког Ге не рал ног ди рек то ра та омо гу ћи ла са рад њу са ци-
вил ним дру штвом. Ор га ни за ци је ко је то же ле, мо гу да се ре ги-
стру ју при Ко ми си ји. Европ ски пар ла мент ор га ни зу је гра ђан ске 
фо ру ме од 2005. го ди не на ло кал ном ни воу, омо гу ћа ва ди ја лог у 
од бо ри ма, и ко ри сти ме ха ни зам Аго ра за од ви ја ње де ба те са гра ђа-
ни ма и ци вил ним дру штвом. Ин тер-пар ла мен тар не гру пе са ра ђу ју 
са не вла ди ним ор га ни за ци ја ма. Са ве ли ким бро јем од бо ра, ко ми-
те та и рад них гру па се мо же ус по ста ви ти ди ја лог у окви ру Са ве та 
ми ни ста ра. Мо гу ће је ус по ста ви ти ди ја лог са др жа вом ко ја пред-
се да ва Са ве том.11) 

9) Ibid , Article 11.
10) „Opi nion of the Eco no mic and So cial Com mit tee on The ro le and con tri bu tion of ci vil so-

ci ety or ga ni sa ti ons in the bu il ding of Euro pe“,Sub com mit tee: Ci vil so ci ety or ga ni sa ti ons, 
Brus sels, 1999, http://www.eesc.euro pa.eu/re so ur ces/docs/ces851-1999_ac_en.pdf (при-
ступ: 03.04.2012), pp. 7-8.

11) ЦИ ДЕЦ – Ди ја лог гра ђа на и гра ђан ки за европ ски кон сен зус, Могућностикомуникаци
јеграђана,грађанкииНВОсаинституцијамаЕвропскеуније, Гра ђан ске ини ци ја ти ве, 
Бе о град, 2009, стр. 124-126.
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На ве де ни раз вој до га ђа ја у Европ ској уни ји је ути цао и на њен 
од нос пре ма по тен ци јал ним чла ни ца ма и ОЦД у њи ма. Кри те ри ју-
ми за при јем, де фи ни са ни на Са ми ту ЕУ у Ко пен ха ге ну 1993. го ди-
не, ко ји су укљу чи ли и по ли тич ке кри те ри ју ме, по ли ти ка усло вља-
ва ња, ко ју је Европ ска уни ја уса вр ши ла при ли ком при је ма зе ма ља 
Цен трал не и Ис точ не Евро пе (ЦИЕ), и не спо соб ност ЕУ да спре-
чи, а за тим и кон тро ли ше су коб у бив шој Ју го сла ви ји, у ве ли кој 
ме ри је ути ца ла на од нос пре ма тзв. За пад ном Бал ка ну, и по себ но 
пре ма Ср би ји.12) Спе ци фич ност раз во ја ци вил ног дру штва у Ср-
би ји са дру ге стра не, је до дат но об ли ко ва ла ње гов од нос са др жа-
вом. Оп ште при хва ће но уве ре ње, да је ци вил но дру штво пре суд но 
ути ца ло на сме ну ре жи ма Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, и да је оно у 
ве ли кој ме ри за слу жно за про цес европ ских ин те гра ци ја, усло ви ло 
је ње гов од нос са др жа вом, оче ки ва ња ових ак те ра и гра ђа на у том 
про це су, и ди рект но ути ца ло на ус по ста вља ње ин сти ту ци о на ли-
зо ва них об ли ка са рад ње вла ди ног и не вла ди ног сек то ра у Ср би ји.

2.НЕВЛАДИН/ЦИВИЛНИСЕКТОР
УПОСТКОМУНИСТИЧКИМРЕЖИМИМА

Ци вил ни сек тор у вре ме ко му ни стич ког ре жи ма ни је у пра вом 
сми слу ре флек то вао во љу гра ђа на и њи хо ву по тре бу за удру жи ва-
њем. Ко му ни стич ки ре жи ми су оба ве зи ва ли гра ђа не да уче ству ју 
у ор га ни за ци ја ма ко је су би ле под кон тро лом др жа ве, због че га су 
се раз ви ја ли од но си у при ват ној сфе ри, ко ји су би ли ис кре ни и ве-
о ма зна чај ни. Тај тип ве за је оп стао и на кон сло ма ко му ни стич ких 
ре жи ма, због че га гра ђа ни ни су има ли по тре бу да при сту пе до бро-
вољ ним ор га ни за ци ја ма, као што су то прак ти ко ва ли гра ђа ни на 
За па ду. Раз о ча ра ност до га ђа ји ма ко ји су усле ди ли на кон про ме не 
ре жи ма, усло ви ла је ни зак ни во јав не пар ти ци па ци је.13) При ват не 
мре же пост-ко му ни стич ких дру шта ва су по пра ви лу оста ле от пор-
не на јав ну мо би ли за ци ју, за раз ли ку од мре жа у де мо крат ским или 
пост-ауто ри тар ним дру штви ма, у усло ви ма стрикт не по де ле из ме-
ђу јав не и при ват не сфе ре.14)

12) Ви ше о по ли ти ци усло вља ва ња Европ ске уни је, и ње ним не га тив ним по сле ди ца-
ма у слу ча ју Ср би је, ви де ти у: Је ле на Б. То до ро вић, „Ср би ја и по ли ти ка усло вља ва-
ња Европ ске уни је“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 
2/2011.

13) Марк М. Ха у ард, СлабостцивилногдруштваупосткомунистичкојЕвропи, Гра ђан ске 
ини ци ја ти ве, Бе о град, 2008, стр. 43-44.

14) Ibid, стр. 177.
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Јед но од мо гу ћих об ја шње ња сла бо сти ци вил ног дру штва мо-
же се на ћи по сма тра њем на чи на на ко ји су ови ре жи ми сме ње ни. 
Уоп ште но гле да но, сме на ко му ни стич ких ре жи ма се мо же на зва ти 
„по ли тич ком ре во лу ци јом“, али на кон ње ни је усле ди ла (ни ти јој 
је прет хо ди ла) зна чај на про ме на еко ном ске и со ци јал не струк ту-
ре. Но си о це по ли тич ке ре во лу ци је ни је мо гу ће де фи ни са ти, јер су 
на че лу про ме на би ле ди си дент ске ску пи не и гра ђан ска удру же-
ња фор ми ра на у усло ви ма ко му ни зма. Због ну жно сти пре го во ра са 
од ла зе ћим ре жи ми ма, ове гру пе су по ста ле „при род ни“ го вор ни ци 
у име по ти сну тог дру штва.15) Ко му ни зам је из вр шио успе шну (де)
кон струк ци ју дру штва, та ко да де мо кра ти ја, око ко је је при ли ком 
сло ма тог ре жи ма по стиг нут кон сен зус, ни је про и за шла из ин те-
ре са дру штва, већ је при хва ће на као иде о ло ги ја, ко ја је све де на на 
опо на ша ње мо де ла из окру же ња. По зи ва ње на де мо кра ти ју је је-
згру но вих по ли тич ких ели та (ко је су пре ра сле у по ли тич ке пар ти-
је) да ло при ли ку да до ђу на власт, али је то био и услов за ме ђу на-
род но при зна ње и по др шку са За па да.16) 

Ци вил ни сек тор у Ср би ји је био у спе ци фич ном по ло жа ју чак 
и у од но су на пост-ко му ни стич ке др жа ве ЦИЕ, јер је де ло вао у 
усло ви ма гра ђан ског ра та, про ме не гра ни ца и за ка сне ле тран зи ци-
је. По ли тич ки ан га жо ва не не вла ди не ор га ни за ци је до 2000. го ди не 
су би ле из ра зи то ан ти-ре жим ски, ан ти-си стем ски и ан ти-ин сти ту-
ци о нал но про фи ли са не. Ци вил но дру штво у Ср би ји је, од уво ђе ња 
по ли тич ког плу ра ли зма 1990. го ди не, до 2000. го ди не, до де ли ло 
се би уло гу ал тер на тив не и опо зи ци о не сна ге, и усме ри ло се на 
про ме ну ре жи ма, чи ме је де ли мич но за у зе ло по ље ко је су тре ба ле 
да по пу не опо зи ци о не стран ке. Због же ље за про ме ном си сте ма, 
ци вил но дру штво се ни је ба ви ло са мо про фи ли са њем, што је има ло 
не га ти ван ути цај на ње гов ка сни ји раз вој.17) 

15) Ср ђан Двор ник, op.cit., стр. 23-26. Аутор је на зив “по ли тич ка ре во лу ци ја” пре у зео од 
Зиг мун та Ба у ма на (Zygmunt Ba u man, APostModernRevolution), ко ји ко ри сти овај тер-
мин да би раз ли ко вао ко ре ни ту про ме ну у дру штву (ко ја се из во ди “си стем ском ре во-
лу ци јом”) од про ме не ко ја не за ди ре у су шти ну дру штве ног уре ђе ња и од но са.

16) Ср ђан Двор ник, op.cit., стр. 54-56.
17) Да ни је ла Не на дић, „Ци вил но дру штво и ин сти ту ци је у Ср би ји – од нос парт нер ства 

или кон фро та ци је“, Политичка ревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 
4/2005, стр. 991-992.
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3.САРАДЊАДРЖАВЕИНЕВЛАДИНОГСЕКТОРА
УСРБИЈИ

3.1.Сарадњадо2000.године

Исто риј ски по сма тра но, раз вој ци вил ног сек то ра у Ср би ји је 
имао три фа зе: до Дру гог свет ског ра та, у пе ри о ду ко му ни стич-
ког ре жи ма, и на кон об на вља ња плу ра ли зма 1990. го ди не. У пр вој 
фа зи се мо же го во ри ти о тра ди ци о нал ним фор ма ма со ли дар но сти, 
пре све га у окри љу или под по кро ви тељ ством Срп ске пра во слав не 
цр кве и кра љев ске по ро ди це. На кон Дру гог свет ског ра та при ват не 
ор га ни за ци је, за ду жби не, фон до ви и дру ги об ли ци ор га ни зо ва ња 
су на ци о на ли зо ва ни, и усле ди ло је огра ни че ње њи хо ве де лат но-
сти. Гра ђа ни су на кон 1945. го ди не мо гли да се удру жу ју са мо у 
окви ру по сто је ће иде о ло ги је. Због не до стат ка ауто но ми је, ор га ни-
за ци је ко је су на ста ле у пе ри о ду 1945-1990. го ди не се мо гу на зва ти 
„вла ди ним“ не вла ди ним ор га ни за ци ја ма, а би ло их је око 18.000. 
Са ус по ста вља њем по ли тич ког плу ра ли зма по чи ње тре ћа фа за у 
раз во ју не вла ди них ор га ни за ци ја, ко је су на ста ле углав ном ра ди 
бор бе за људ ска пра ва. Ипак, ве ћи на „дру штве них ор га ни за ци ја и 
удру же ња гра ђа на“ је осно ва на пре 1990. го ди не, та ко да их је кра-
јем де цем бра 1999. го ди не би ло ре ги стро ва но 19.129. Око 2.000 
НВО је ре ги стро ва но од 1990. до кра ја 2000. го ди не. На гли по раст 
бро ја НВО је на сту пио на кон 1996. го ди не, на ро чи то у гра до ви ма 
и оп шти на ма у ко ји ма су на вла сти би ли про тив ни ци Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа.18) 

3.2.Сарадњаод2000.до2005.године

Не вла ди не ор га ни за ци је ни су би ле спрем не за про ме ну од но са 
у дру штву на кон па да Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. Пре све га, НВО су 
углав ном до та да де ло ва ле ре ак тив но и  adhoc, због че га се ја ви-
ла по тре ба за про ме ном стра те ги је и на чи на ра да. Уме сто не при ја-
тељ ског ста ва пре ма вла сти, ство ре ни су усло ви за ко му ни ка ци ју и 
ди ја лог са др жа вом, ко ји су тре ба ли да бу ду олак ша ни ти ме што су 
у вла ду ушли не ки од бив ших при пад ни ка НВО. Услед то га је до-
шло до ра сло ја ва ња НВО на нај ма ње три гру пе: оне ко је су од мах 

18)  ТрећисекторуСрбији:стањеиперспективе, Цен тар за раз вој не про фит ног сек то ра, 
NGO Po licy Gro up, Бе о град, 2001, стр. 22-24. Од ја ну а ра до ју на 2001. го ди не је ре ги-
стро ва но го то во 900 но вих НВО.
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при хва ти ле мо гућ ност за са рад њу са др жа вом, оне ко је у пр вом 
тре нут ку ни су зна ле ка ко да се по ста ве, и НВО ко је су се пла ши-
ле да ће др жа ва при сво ји ти њи хо ве за слу ге и „про гу та ти“ их. По-
ред са рад ње на цен трал ном ни воу, отво ре на је мо гућ ност са рад ње 
са ло кал ним вла сти ма, ко ја је тре ба ло да бу де ин тен зив ни ја, и да 
под ра зу ме ва ак тив но уче шће НВО сек то ра у од ре ђи ва њу прав ца 
раз во ја, кон сул то ва ње о про бле ми ма, и укљу чи ва ње у оп штин ске 
од бо ре и ко ми те те. Са рад ња на овом ни воу је че сто ва ри ра ла од 
оп шти не до оп шти не, уз обо стра но не ра зу ме ва ње. С јед не стра не, 
пред став ни ци тре ћег сек то ра ни су би ли до вољ но ор га ни зо ва ни, а 
са дру ге стра не, ло кал не са мо у пра ве су је ди ни до при нос НВО ви-
де ле у при вла че њу до на то ра и фи на на сиј ских сред ста ва.19)

Већ у ја ну а ру 2001. го ди не, са ве зно Ми ни стар ство прав де је 
ор га ни зо ва ло кон сул та тив ни са ста нак са пред став ни ци ма НВО, 
да би раз мо три ло на црт за ко на о не вла ди ним ор га ни за ци ја ма на 
осно ву мо де ла ко ји је на пра вио Цен тар за раз вој не про фит ног сек-
то ра у окви ру Фо ру ма ју го сло вен ских не вла ди них ор га ни за ци ја.20) 
У Бе о гра ду је од 17. до 19. ма ја 2001. го ди не одр жан тре ћи Фо рум 
ју го сло вен ских НВО, на ко ме су се оку пи ли пред став ни ци НВО, 
вла сти и до на то ра. По ред по зи ва упу ће них пред став ни ци ма НВО 
да уче ству ју у кон сул та ци ја ма са Ми ни стар ством за обра зо ва ње 
и спорт и Ми ни стар ством за со ци јал на пи та ња, Ми ни стар ство за 
еко ном ске од но се са ино стран ством је об ја ви ло ин фор ма ци је о по-
тре ба ма и при о ри те ти ма за пла ни ра ње пре ко сво је Кан це ла ри је за 
ко ор ди на ци ју по мо ћи. Пред сед ник Вла де Ср би је је по чео да одр-
жа ва ме сеч не са стан ке са пред став ни ци ма НВО, и као ре зул тат то-
га, у ју ну 2001. го ди не је про сле дио пи сма Из вр шним од бо ри ма 
скуп шти на оп шти на, у ко ји ма је по звао ло кал не вла сти да са ра ђу ју 
са НВО. Ис тра жи ва ња о од но су НВО и вла сти су ука за ла да је са-
рад ња НВО са вла сти ма на ло кал ном ни воу би ла бо ља пре 2000. 
го ди не, али у оним оп шти на ма у ко ји ма су вла да ли про тив ни ци 
Ми ло ше ви ће вог ре жи ма. Због то га су НВО има ле ам би ва лен тан 
став пре ма про ме на ма ко је су усле ди ле по сле 2000. го ди не, од оних 
ко је су сма тра ле да Вла да има отво ре ни ји при ступ у ре ша ва њу 
про бле ма, до оних ко је су сма тра ле да ни је до шло до су штин ских 
про ме на. Оче ки ва ња не ких НВО су би ла не ре ал на, јер су пре це ни-
ле сво је ка па ци те те и струч ност, и сма тра ле да тре ба да са ве ту ју и 

19) ТрећисекторуСрбији:стањеиперспективе, op.cit., стр. 39.
20) Ibid, стр. 26.
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по ста вља ју зах те ве вла сти ма. И са ми пред став ни ци НВО су кон-
ста то ва ли да су мо гу ће ма ни пу ла ци је, ко оп та ци ја и зло у по тре ба 
по ве ре ња и сред ста ва, и игра ње уло ге ква зи/та ко зва них НВО. Не ке 
не вла ди не ор га ни за ци је ни су пре по зна ле раз ло ге ни ти по кре ну ле 
ини ци ја ти ву за са рад њу са др жа вом.21) Ци вил но дру штво је упа ло 
у кри зу иден ти те та, ко ја се огле да ла у не до стат ку но вог кон цеп та о 
на чи ни ма де ло ва ња, ко пи ра њу мо де ла и про је ка та без пре у зи ма ња 
од го вор но сти, од су ству ини ци ја ти ве, по ли ти кан ству и не до вољ ној 
ме ђу сек тор ској са рад њи. Од ре ђе ни пред став ни ци ци вил ног дру-
штва су ис по љи ли ели ти зам и са мо до вољ ност, ко ји су за по сле ди-
цу има ли уда ља ва ње од гра ђа на и не ра зу ме ва ње по ли тич ког окру-
же ња.22) 

У то ку 2002. го ди не на ста вље на је спо ра дич на ко му ни ка ци ја 
са НВО, узро ко ва на пре све га зах те ви ма ко ји су до ла зи ли из ино-
стран ства, или лич ним не фор мал ним кон так ти ма, без по сто ја ња 
стра те ги је о раз во ју ци вил ног дру штва.23) Те го ди не је осно ван Са вет 
за европ ске ин те гра ци је при Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, у ко ји су ушли и 
пред став ни ци не вла ди ног сек то ра, а ко ји је тре ба ло да до при не се по сти-
за њу нај ши рег кон сен зу са о европ ским ин те гра ци ја ма. 

Део ОЦД се ан га жо вао у по гле ду сма ње ња си ро ма штва, на ро-
чи то на кон усва ја ња Стра те ги је за сма ње ње си ро ма штва. Њи хо во 
ан га жо ва ње је по твр ђе но осни ва њем др жав ног Фон да за со ци јал не 
ино ва ци је (ФСИ), ко ји је био по све ћен под сти ца њу вер ти кал ног 
парт нер ства из ме ђу ОЦД и др жа ве, на ро чи то на ни воу ло кал не за-
јед ни це.24) 

Не вла дин сек тор се су о чио са фи нан сиј ским про бле ми ма, 
узро ко ва них на ја вом ме ђу на род них до на то ра да ће пре ста ти да га 
фи нан си ра ју.25) До на то ри су на и шли на низ про бле ма у Ср би ји, ве-
за них за не до ста так аде кват ног прав ног окви ра, и не про фе си о на-
ли зам, не мо ти ви са ност и не до ста так ис ку ства са мих НВО.26) 

21) Ibid, стр. 40-43.
22)  Да ни је ла Не на дић, „Ци вил но дру штво и ин сти ту ци је у Ср би ји“, op.cit., стр. 994.
23)  Жар ко Па у но вић, „Ци вил но дру штво у тран зи ци о ној Ср би ји, Петгодинатранзицијеу

Србији, Срећ ко Ми ха и ло вић etal (ур.), Со ци јал де мо крат ски клуб, Фон да ци ја Fri e drich 
Ebert, Бе о град, 2005, стр. 112.

24) Зден ка Ми ли во је вић, ЦивилнодруштвоСрбије:потиснутотоком1990их–употра
зизалегитимитетом,препознатљивомулогомипризнатимутицајемтоком2000их,
ЦИВИЦУСиндексцивилногдруштва–извештајзаСрбију, Ар гу мент, Бе о град, 2006, 
стр. 23. 

25) НВОсекторуСрбији, Гра ђан ске ини ци ја ти ве, Бе о град, 2005, стр. 5.
26) Ibid, стр. 89.
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Од нос пре ма др жа ви је у овом пе ри о ду, као и не по сред но на-
кон про ме на 2000. го ди не, био ам би ва лен тан. Тре ћи сек тор је кон-
ста то вао да др жа ва ни је за ин те ре со ва на за са рад њу, иако су НВО 
ис ка за ле оче ки ва ње да ће им др жа ва и ло кал на ад ми ни стра ци ја 
пру жи ти по др шку. Чак око 30% НВО ни је по ка за ло за ин те ре со ва-
ност да уче ству је у до го во ри ма са др жа вом ко ји би се ти ца ли но ве 
за кон ске и фи нан сиј ске ре гу ла ти ве, док је око 50% НВО сма тра ло 
да тре ба ак тив но да уче ству је у из бор ном про це су. Ти по да ци ука-
зу ју на не до ста так же ље за пре у зи ма њем од го вор но сти у НВО сек-
то ру.27) Об ли ци са рад ње ко ји су ус по ста вље ни се од но се на за јед-
нич ки рад на про јек ти ма и раз ме ну ис ку ства и ин фор ма ци ја. Нај-
ве ћи про бле ми у са рад њи са др жа вом су би ли: не за ин те ре со ва ност 
пред став ни ка др жав них ор га на, не фор мал ни кон так ти, не до ста так 
сред ста ва за по ма га ње НВО ак тив но сти; ве ли ка др жав на ад ми ни-
стра ци ја, те шко оства ри ва ње са рад ње на про јек ти ма, и оне мо гу ћа-
ва ње ра да НВО од стра не др жа ве.28) 

Вла да Ре пу бли ке Ср би је је 2004. го ди не до не ла Стра те ги ју ко-
му ни ка ци је о про це су ста би ли за ци је и при дру жи ва ња Др жав не за-
јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра Европ ској уни ји. У из ра ди Стра те ги је 
су уче ство ва ле НВО, као и раз ли чи та са ве то дав на те ла и струч ња-
ци.29) При ват ни сек тор, не вла ди не ор га ни за ци је и не за ви сни ме ди-
ји су озна че ни као зна ча јан из вор ин фор ма ци ја по ред др жав них 
ор га на и ор га ни за ци ја.30) 

Нај ва жни ји об лик са рад ње са На род ном скуп шти ном је оства-
рио Европ ски по крет, ко ји је уче ство вао у до но ше њу Ре зо лу ци је о 
при дру жи ва њу ЕУ, ок то бра 2005. го ди не. На род на скуп шти на је и 
у на ред ним го ди на ма са ра ђи ва ла са Европ ским по кре том на раз ли-
чи тим про јек ти ма.31)

27)  Ibid, стр. 5.
28) Ibid, стр. 40-41.
29) „Стра те ги ја ко му ни ка ци је Вла де Ре пу бли ке Ср би је о про це су ста би ли за ци је и при дру-

жи ва ња Др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра Европ ској уни ји“, Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је, Бе о град, 2004, стр. 3.

30) Ibid, стр. 13.
31) На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је, Сарадња са цивилним сектором, http://

www.par la ment.gov.rs/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%
D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B
F%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D-
1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5/%D1%81%D0%B0%D1%80%D0
%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B0/%D1%81%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0
%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D
0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC.107.html (при ступ: 02.04.2012).
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У пе ри о ду 2004-2006. го ди не, спро ве де но је ис тра жи ва ње и 
на пра вљен ин декс ци вил ног дру штва у Ср би ји. То ис тра жи ва ње 
је спро ве ла Свет ска али јан са за гра ђан ску пар ти ци па ци ју (World
AllianceforCitizenParticipation–CIVICUS). Ис тра жи ва ње је об у-
хва ти ло че ти ри раз ли чи те ди мен зи је: струк ту ру, окру же ње, вред-
но сти и ути цај ци вил ног дру штва. За кљу чак до ко га се до шло је да 
је ци вил но дру штво у Ср би ји ре ла тив но сла бе струк ту ре, да те жи 
про мо ви са њу од ре ђе них вред но сти, али да му је ути цај огра ни чен 
због де ло ва ња окру же ња. У слу ча ју ра ди кал ног по ли тич ког за о-
кре та, де мо крат ски ори јен ти сан део ци вил ног дру штва би мо гао 
да се на ђе без ослон ца.32) За бри ња ва ју ће осо би не ци вил ног сек то-
ра су: не до вољ на ко му ни ка ци ја и ме ђу соб на са рад ња; не до ста так 
ме ха ни за ма са мо ре гу ла ци је; ма ла ефи ка сност „ки шо бран“ те ла; 
не а де кват на ге о граф ска рас про стра ње ност ре ги о нал них ор га ни за-
ци ја. Као и у дру гим слич ним ис тра жи ва њи ма, под ву че но је да нај-
ве ћу за бри ну тост у ве зи са ОЦД пред ста вља ју огра ни че на фи нан-
сиј ска сред ства, ко ја иза зи ва ју так ми че ње уме сто со ли дар но сти. 
По ред пу ке одр жи во сти ОЦД, отва ра се пи та ње од ла ска ка дро ва, 
ко ји пре ла зе у сек то ре ко ји су аде кват но фи нан сиј ски на гра ђе ни.33) 
Ор га ни за ци је ци вил ног дру штва су до би ле ни ску оце ну у по гле ду 
тран спа рент но сти. Уну тар ОЦД се че сто ја вља ко руп ци ја, пре све-
га узро ко ва на ти ме што се по је ди не ор га ни за ци је по на ша ју ели ти-
стич ки, и одр жа ва ју не фор мал не од но се са по ли тич ким цен три ма 
мо ћи и по је дин ци ма из до на тор ских ор га ни за ци ја.34) 

3.3.Сарадњапосле2005.године

Про ме ном ре жи ма 2000. го ди не, сте кли су се усло ви за по ста-
вља ње од но са др жа ве и ци вил ног дру штва на дру га чи јим осно ва-
ма. У прет ход ним де ло ви ма ра да су из не ти по да ци ко ји ука зу ју на 
то да ни је до шло до дра стич не про ме не, али да мо же мо да кон-
ста ту је мо од ре ђе ни на пре дак, пре све га усло вљен про це сом европ-
ских ин те гра ци ја. Ме ђу тим, тај про цес ни је ишао са мо уз ла зном 
пу та њом, а то се не ми нов но од ра зи ло и на од нос др жа ве и не вла-
ди ног сек то ра. У ок то бру 2004. го ди не, Европ ска уни ја је до не ла 
од лу ку да ће са Др жав ном за јед ни цом СЦГ на ста ви ти пре го во ре 
за сно ва не на прин ци пу тзв. „дво стру ког ко ло се ка“. То је зна чи ло 

32) Зден ка Ми ли во је вић, op.cit., стр. 14-15.
33) Ibid, стр. 19-20.
34) Ibid, стр. 22.
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да ће се пре го во ри са ЕУ од ви ја ти на ни воу др жав не за јед ни це и 
на ре пу блич ким ни во и ма, при че му је ре пу блич ки ни во имао при-
мат над са ве зним. У апри лу 2005. го ди не СЦГ је до би ла по зи тив ну 
оце ну Сту ди је о из во дљи во сти, чи ме је озна чен по че так пре го во-
ра о пот пи си ва њу Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу. 
Пре го во ри су за мр зну ти по чет ком ма ја 2006. го ди не, због про це не 
глав ног ту жи о ца Ха шког три бу на ла да Ср би ја не са ра ђу је у до-
вољ ној ме ри. На кон оса мо ста љи ва ња Цр не Го ре, до но ше ња но вог 
Уста ва и ван ред них пар ла мен тар них из бо ра, Ср би ја је пред у зе ла 
ме ре ко је су би ле до вољ не за на ста вак пре го во ра у ју ну 2007. го-
ди не. Ме ђу тим, не ке НВО из Ср би је су пре до но ше ња од лу ке о 
по нов ном от по чи ња њу пре го во ра Ср би је и ЕУ, по ку ша ле да ути чу 
на ову од лу ку. Пред став ни ци Фон да за ху ма ни тар но пра во, Гра ђан-
ских ини ци ја ти ва, Же на у цр ном и Ини ци ја ти ве мла дих за људ ска 
пра ва су у апри лу 2007. го ди не по сла ли отво ре но пи смо ше фо ви ма 
др жа ва и вла да ЕУ, зах те ва ју ћи об у ста вља ње про це са при дру жи-
ва ња Ср би је Европ ској уни ји док се не оства ри тзв. пу на са рад ња 
са Три бу на лом у Ха гу. Ти ме је иза зва но по до зре ње пре ма та квој 
вр сти де ло ва ња НВО.35) 

У пе ри о ду 2008-2009. го ди не спро ве ден је про је кат ЦИДЕЦ
–Дијалогграђанаиграђанкизаевропскиконсензус, са ци љем да 
се по кре не јав на рас пра ва из ме ђу ци вил ног дру штва и др жав них 
зва нич ни ка о европ ским ин те гра ци ја ма Ср би је, ра ди по сти за ња 
кон сен зу са о ин те гра ци ји Ср би је у ЕУ.36) У про це су европ ских 
ин те гра ци ја, пред став ни ци ци вил ног дру штва мо ра ју да ре ше пи-
та ња не ко ор ди ни ра но сти, не ра зу ме ва ња, од но сно не по сто ја ња је-
дин стве но сти у ци вил ном сек то ру, као и пи та ње „вла сни штва“ над 
овим про це сом.37) 

Уме сто ин сти ту ци о на ли зо ва ног од но са из ме ђу Вла де Ср би је и 
ци вил ног сек то ра, фор ми ра на су те ла ко ја су се ба ви ла са рад њом 
са ОЦД, као што су: Са вет за са рад њу Пред сед ни ка Ре пу бли ке, Са-
вет за европ ске ин те гра ци је и Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци-
је. Од њих је нај ак тив ни ја Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци је, 
ко ја има по себ но оде ље ње за са рад њу са НВО, и ко ја је 2005. го-

35) Мла ден Ли ша нин, „Нор ма тив ни VS. ствар ни мо дел кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не 
по ли ти ке у по ли тич ком си сте му Ср би је“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1/2011, стр. 193.

36) ЦИДЕЦ–Дијалогграђанаиграђанкизаевропскиконсензус,Изградњапартнерства
измеђуНВОијавнеадминистрацијеупроцесуевропскихинтеграција, Гра ђан ске ини-
ци ја ти ве, Бе о град, 2009, стр. 7.

37) Ibid, стр. 62.



- 416 -

ОДНОСДРЖАВЕИНЕВЛАДИНОГСЕКТОРАУ...СлађанаМладеновић

ди не са НВО пот пи са ла Ме мо ран дум о са рад њи. Ти ме је ци вил но 
дру штво пре по зна то као уче сник и „вла сник“ про це са европ ских 
ин те гра ци ја.38) У од но су на прет ход ни пе ри од, НВО су се ак тив-
ни је укљу чи ле у са рад њу са др жа вом, пре све га у из ра ди стра те-
ги ја: за ре фор му пра во су ђа, за европ ске ин те гра ци је, и за мла де. 
Ми ни стар ство омла ди не и спор та је по др жа ло про гра ме на ме ње не 
мла ди ма, укљу чу ју ћи про мо ци ју во лон ти ра ња. Ме мо ран ду мом о 
бу џе ту за 2008. го ди ну је пред ви ђе но до де љи ва ње сред ста ва за ци-
вил ни сек тор из бу џе та Ср би је.39) Пи та ње фи нан си ра ња ОЦД спа да у 
ред нај о се тљи ви јих пи та ња ка да је реч о од но су са др жа вом. Иако ОЦД 
има ју на рас по ла га њу број не из во ре фи нан си ра ња ме ђу ино стра ним до-
на то ри ма, због на ја ве њи хо вог од ла ска или сма ње ња да ва ња, стал но се 
по тен ци ра по тре ба за фи нан си ра њем са др жав ног ни воа.40)41) Има ју ћи то 
у ви ду, НВО су 2010. го ди не под не ле ини ци ја ти ву за ди вер зи фи ка ци ју 
ли ни је 481, од но сно за гру пи са ње до та ци ја из бу џе та у окви ру че ти ри 
гру пе при ма ла ца на: по ли тич ке пар ти је, вер ске за јед ни це, спорт ске са ве-
зе и оста ле НВО.42)

Нај ве ћи на пре дак у са рад њи из ме ђу др жа ве и НВО је оства рен 
у то ку 2011. го ди не. У ја ну а ру је по че ла са ра дом Канцеларијаза
сарадњусацивилнимдруштвом. Њен основ ни циљ је укљу чи ва-
ње ОЦД у си стем ски ди ја лог са Вла дом, за сно ван на тран спа рент-
ној и струк ту ри са ној ко му ни ка ци ји и ре дов ној раз ме ни ис ку ста ва, 
ин фор ма ци ја и ми шље ња. Функ ци је Кан це ла ри је су: ус по ста вља-
ње стал ног ди ја ло га из ме ђу др жа ве и ОЦД; ја ча ње ме ђу сек тор ске 
са рад ње у обла сти ма у ко ји ма ОЦД пред ста вља ју ва жне ак те ре у 
фор му ли са њу и ре а ли за ци ји јав них по ли ти ка; ја ча ње ка па ци те та 
ОЦД као бит ног чи ни о ца плу рал ног и де мо крат ског дру штва.43) 

Кан це ла ри ја је, из ме ђу оста лог, за ду же на за: ини ци ра ње ди ја ло га 

38) Ibid, стр. 93.
39) Ibid,  стр. 95. Из вр шно ве ће Вој во ди не је фор ми ра ло Фонд за НВО, а у Бе о гра ду је 

2008. го ди не осно ва на Аген ци ја за европ ске ин те гра ци је и са рад њу са удру же њи ма. 
Град Бе о град је осно вао Фонд за ци вил ни сек тор.

40) О могућим начинима финансирања ОЦД видети: Грађанске иницијативе, Тим за 
социјално укључивање и смањење сиромаштва, Водич кроз потенцијалне домаће 
и иностране изворе финансирања за пројекте НВО, локалних самоуправа, малих и 
средњих предузећа и предузетника, јануар 2011, http://www.inkluzija.gov.rs/vodic/8-
Vodic-kroz-finansijska-sredstva.html (приступ: 13.04.2012).

41) Ива на Сте ва но вић, Зо ран Мар ко вић (ур.), Дотацијеневладиниморганизацијамаубу
џету Републике Србије 20072009, Цен тар за раз вој не про фит ног сек то ра, Бе о град, 
2011, стр. 5-7.

42) Ibid, стр. 7-8.
43) . „Стра те шки оквир Кан це ла ри је за са рад њу са ци вил ним дру штвом за пе ри од 2011-

2014“, Кан це ла ри ја за са рад њу са ци вил ним дру штвом,  Бе о град, 2011, стр. 3.
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са ци вил ним дру штвом о пи та њи ма од за јед нич ког ин те ре са; уче-
шће у при пре ми и пра ће њу спро во ђе ња стра те шких до ку ме на та 
за ства ра ње под сти цај ног окру же ња за раз вој ци вил ног дру штва; 
ини ци ра ње до но ше ња ака та ко ји ма се уре ђу је по ло жај ОЦД; уче-
шће у при пре ми збир них из ве шта ја за Вла ду о утро шку сред ста ва 
ко ја су ис пла ће на ОЦД из бу џе та Ср би је.44) 

Иако је Стра те шки оквир пла ни ран за пе ри од 2011-2014. го ди-
не, ак тив но сти Кан це ла ри је се пре те жно од но се на пе ри од до кра ја 
2013. го ди не, јер се оче ку је да ће у то ку те го ди не Кан це ла ри ја ра-
ди ти на из ра ди но вог стра те шког пла на за пе ри од бу џе та ЕУ 2014-
2020, што је исто вре ме но и оквир у ко ме ће Вла да Ср би је по че ти да 
ра ди по про грам ском бу џе ту. У пла ни ра ном пе ри о ду, Кан це ла ри ја 
ће се фо ку си ра ти на од ре ђе не стра те шке ци ље ве: 

1. „Про мо ци ја ци вил ног дру штва, уна пре ђи ва ње оп ште ин-
фор ми са но сти дру штва о ОЦД и ја ча ње ме ха ни за ма ко му-
ни ка ци је и са рад ње Вла де и ОЦД,

2. Ја ча ње ка па ци те та ин сти ту ци ја и ОЦД,
3. Уна пре ђи ва ње окви ра за тран спа рент но и одр жи во фи нан-

си ра ње ци вил ног дру штва,
4. Ја ча ње ин сти ту ци о нал ног окви ра за раз вој ци вил ног дру-

штва,
5. Оси гу ра ва ње ефек тив ног уче шћа ОЦД у кре и ра њу по ли ти-

ка,
6. Про мо ци ја уче шћа ОЦД у про це си ма европ ске ин те гра ци-

је и ини ци ја ти ва ма са рад ње у ре ги о ну За пад ног Бал ка на, 
Европ ске Уни је и ши ре.“45)   

Основ на ак тив ност Кан це ла ри је у то ку 2011. го ди не је би ло 
уче шће у спро во ђе њу ис тра жи ва ња Стање у сектору цивилног
друштвауСрбији2011.године. Оста ле ак тив но сти су би ле: са рад-
ња са слич ним те ли ма у Хр ват ској, Бо сни и Хер це го ви ни и Ма ке-
до ни ји; обу ка за пред став ни ке Сек тор ских ор га ни за ци ја ци вил ног 
дру штва (СЕ КО) под на зи вом ЗаступањеинтересаОЦДупроцесу
дефинисањаЕУ политика за цивилно друштво у региону запад
ногБалкана, у ор га ни за ци ји Бал кан ске мре же за раз вој ци вил ног 
дру штва; еду ка ци ја др жав них слу жбе ни ка у ци љу упо зна ва ња са 
ме ха ни зми ма уче шћа ОЦД у про це си ма до но ше ња од лу ка и утвр-

44) Ibid, стр. 4
45) Ibid, стр. 7
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ђи ва ње оби ма мо ду ла за од лу ку за 2012. го ди ну; обу ке за по сле них 
у Кан це ла ри ји за: са рад њу са ци вил ним дру штвом; за уче шће у 
про гра му ЕУ Европа за грађане и грађанке; обу ка за по сле них у 
Кан це ла ри ји за ре ги о нал не мре же и ко а ли ци је ОЦД.46)

Па ра лел но са про це сом ус по ста вља ња са рад ње ОЦД и Кан це-
ла ри је за са рад њу са ци вил ним дру штвом, на ста вље на је са рад ња 
ОЦД са Кан це ла ри јом за европ ске ин те гра ци је (КЕИ). Кан це ла ри-
ја за европ ске ин те гра ци је је усво ји ла Про грам са рад ње са ор га-
ни за ци ја ма ци вил ног дру штва у обла сти пла ни ра ња раз вој не по-
мо ћи, по себ но про гра ми ра ња и пра ће ња ко ри шће ња Ин стру мен та 
за прет при ступ ну по моћ (ИПА). За про гра ми ра ње ме ђу на род не 
раз вој не по мо ћи и ње но пра ће ње је за ду жен Сек тор за пла ни ра-
ње, про гра ми ра ње, пра ће ње и из ве шта ва ње о сред стви ма ЕУ и раз-
вој ној по мо ћи КЕИ (Сек тор КЕИ).Ње го ви кључ ни парт не ри су: 
ко ри сни ци по мо ћи (на ро чи то ми ни стар ства), цен трал не вла ди не 
ин сти ту ци је (на ро чи то Ге не рал ни се кре та ри јат и Ми ни стар ство 
фи нан си ја због ко фи нан си ра ња и уво ђе ња де цен тра ли зо ва ног си-
сте ма упра вља ња фон до ви ма ЕУ), ОЦД и раз вој ни парт не ри (би ла-
те рал ни и мул ти ла те рал ни до на то ри).47) До 2009. го ди не, Европ ска 
ко ми си ја је де фи ни са ла при о ри те те за раз вој ци вил ног дру штва, да 
би то 2009. го ди не пре у зео Сек тор КЕИ (ко ји је та да био део Ми-
ни стар ства фи нан си ја). Ор га ни за ци је ци вил ног дру штва су има ле 
кон сул та тив ну уло гу у про гра ми ра њу ИПА, и то на adhocосно-
ви. На осно ву ис тра жи ва ња Сек то ра КЕИ уз струч ња ке из ци вил-
ног сек то ра, усво јен је пред лог стал ног ме ха ни зма за кон сул та ци је 
са ци вил ним дру штвом.48) Основ на на ме ра ус по ста вља ња стал ног 
ме ха ни зма се од но си ла на укљу чи ва ње ОЦД као парт не ра у од-
ре ђи ва њу на ци о нал них при о ри те та за фи нан си ра ње ИПА. Глав ни 
но си о ци ак тив но сти у кон сул та тив ном ме ха ни зму су Сек тор ске 
ор га ни за ци је ци вил ног дру штва (СЕ КО). То је, у кон тек сту Про-
гра ма, „кон зор ци јум ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва од нај ви ше 
три парт не ра од ко јих је јед на ја сно у при ја ви озна че на као во де ћи 
парт нер“. Јед на ор га ни за ци ја мо же да бу де во де ћи парт нер са мо у 
јед ном сек то ру, али мо же да бу де укљу че на у ви ше сек то ра. Део 

46) „Извештај о раду за 2011. годину“, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, 
Београд, 2012, стр. 2-4.

47) „Про грам са рад ње са ор га ни за ци ја ма ци вил ног дру штва у обла сти пла ни ра ња раз вој не 
по мо ћи, по себ но про гра ми ра ња и пра ће ња ко ри шће ња Ин стру мен та за прет при ступ ну 
по моћ“, Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци је, Бе о град, 2011, стр. 1-2.

48) Ibid, стр. 2-3.
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сва ке СЕ КО је Стал на кон фе рен ци ја гра до ва и оп шти на (СКГО). 
На осно ву до ку мен та Потребе Републике Србије за међународ
номпомоћи20112013, од ре ђе но је осам сек то ра за про гра ми ра ње 
ме ђу на род не по мо ћи: вла да ви на пра ва; ре фор ма др жав не упра ве; 
гра ђан ско дру штво, ме ди ји и кул ту ра; кон ку рент ност; раз вој људ-
ских ре сур са; по љо при вре да и ру рал ни раз вој; са о бра ћај; жи вот на 
сре ди на и енер ге ти ка. При мар не ак тив но сти иза бра них СЕ КО би 
тре ба ло усме ри ти на раз ви ја ње ме ха ни за ма ко му ни ка ци је са Сек-
то ром КЕИ, да би ОЦД уче ство ва ле у про це су про гра ми ра ња раз-
вој не по мо ћи и уса гла ша ва њу при о ри те та са при о ри те ти ма ко је је 
де фи ни са ла др жа ва.49) Кључ не од го вор но сти СЕ КО су: фор ми ра ње 
мре же ор га ни за ци ја око СЕ КО; ус по ста вља ње и при ме на ме ха ни-
за ма за ко му ни ка ци ју и про ток ин фор ма ци ја из ме ђу ор га ни за ци-
ја око СЕ КО; уче шће у кон сул та ци ја ма у ве зи са про гра ми ра њем 
ИПА и ме ђу на род не раз вој не по мо ћи; уче шће у Сек тор ским од-
бо ри ма и под од бо ри ма за пра ће ње ИПА; уче шће у ре ви зи ји до-
ку мен та „По тре бе Ре пу бли ке Ср би је за ме ђу на род ном по мо ћи“; 
одр жа ва ње кон так та и про то ка ин фор ма ци ја са Сек то ром КЕИ; до-
ста вља ње квар тал них из ве шта ја о ак тив но сти ма Сек то ру КЕИ.50)

У то ку фе бру а ра 2011. го ди не ода бра не су Сек тор ске ор га ни-
за ци је ци вил ног дру штва. На осно ву квар тал них из ве шта ја о ра ду 
СЕ КО, мо же се ви де ти да по сто је број ни не до ста ци у ме ха ни зму 
СЕ КО, од ко јих су нај ва жни ји: при мед ба да СКГО ниje укљученa 
у рад СЕ КО; про гра ми ра ње за област ци вил ног дру штва не укљу-
чу је све СЕ КО; не тран спа рен тан по зив за укљу чи ва ње но вих ОЦД 
у мре же СЕ КО; не по сто ја ње СЕ КО за са о бра ћај; не до вољ но зна ње 
чла ни ца СЕ КО о про це су про гра ми ра ња ИПА; сла ба ко му ни ка ци ја 
са ми ни стар стви ма ван са ста на ка сек тор ских рад них гру па; не мо-
гућ ност одр жа ва ња че стих са ста на ка СЕ КО; про блем ме ђу соб не 
ко ор ди на ци је и ко му ни ка ци је уну тар СЕ КО; по ве зи ва ње СЕ КО са 
дру гим ме ха ни зми ма и струк ту ра ма уну тар ци вил ног дру штва; пи-
та ње укљу чи ва ња СЕ КО у про гра ми ра ње ИПА за 2013. го ди ну.51)

Сре ди ном 2011. го ди не су се у ме ди ји ма по ја ви ле ве сти о су ко-
би ма НВО ко је су се  укљу чи ле у ини ци ја ти ву РЕ КОМ (Ре ги о нал на 

49) Ibid, стр. 3.
50) Ibid, стр. 5.
51) „Про грам са рад ње са ор га ни за ци ја ма ци вил ног дру штва у обла сти пла ни ра ња раз вој не 

по мо ћи, по себ но про гра ми ра ња и пра ће ња ко ри шће ња Ин стру мен та за прет при ступ ну 
по моћ, Из ве штај о ре а ли за ци ји у пе ри о ду од 21.12.2011. до 21.3.2012. г.“, Кан це ла ри ја 
за европ ске ин те гра ци је, Бе о град, 2012, стр. 8-11.
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ко ми си ја за утвр ђи ва ње чи ње ни ца о жр тва ма рат них зло чи на) због 
пи та ња нов ца ко је су за се бе узе ле по је ди не ор га ни за ци је.52) Сум њу 
је иза звао и на го ве штај да вла да ју ћа Де мо крат ска стран ка осни ва 
„сво је“ не вла ди не ор га ни за ци је. Свр ха осни ва ња не вла ди них ор-
га ни за ци ја од стра не стра нач ких ак ти ви ста је пре у сме ра ва ње де ла 
нов ца у стра нач ку ка су. Не вла ди не ор га ни за ци је ко је би би ле осно-
ва не на та кав на чин би тре ба ло да по кри ва ју ши рок спек тар ак тив-
но сти, ко је се по кла па ју са обла сти ма у ко ји ма Европ ска уни ја до-
де љу је до дат не фон до ве на кон до би ја ња ста ту са др жа ве кан ди да та 
за члан ство. Јед но од мо гу ћих об ја шње ња спре ге по ли тич ких пар-
ти ја и не вла ди них ор га ни за ци ја је да стран ке пре ко НВО мо гу да 
спро ве ду део ак тив но сти ко ји стран ка ма ни је до зво љен. Аген ци ја 
за бор бу про тив ко руп ци је не кон тро ли ше НВО, што мо же да бу де 
на чин да стран ке из бег ну од ре ђе не про це ду ре. Стран ка Г17 плус 
је још 2007. го ди не по ста вља ла сво је ка дро ве на че ло не вла ди них 
ор га ни за ци ја ко је су се при ја вљи ва ле на про јек те Ми ни стар ства 
омла ди не и спор та (на чи јем че лу је био ка дар Г 17 плус). Та ко-
ђе по сто ји сум ња да ОЦД ко је су бли ске Ли бе рал но де мо крат ској 
пар ти ји има ју пред ност при ли ком до би ја ња сред ста ва из фон до-
ва Аген ци је за европ ске ин те гра ци је и са рад ње са дру гим удру же-
њи ма Гра да Бе о гра да на чи јем се че лу на ла зи члан ЛДП-а.53) И за 
дру ге стран ке, по ред по ме ну тих, се прет по ста вља да има ју „сво је“ 
НВО, и да на тај на чин до би ја ју сред ства, чак и ка да не ис пу ња ва ју 
усло ве на ве де не кон кур си ма.54)

Вла да Ре пу бли ке Ср би је је у де цем бру 2011. го ди не до не ла 
Стра те ги ју ко му ни ка ци је о при сту па њу Ср би је Европ ској уни ји. 
Стра те ги јом су од ре ђе не ди ја ло шке гру пе на ко је се Стра те ги ја од-
но си, тј. ко ји ма се обра ћа: до но си о ци од лу ка и мул ти пли ка то ри/
по кре та чи јав ног мње ња; мла ди; гру пе осе тљи ве на про ме не; про-
тив ни ци при сту па ња Ре пу бли ке Ср би је ЕУ. У до но си о це од лу ка и 
мул ти пли ка то ре, ко ји има ју од лу чу ју ћу уло гу у при ме ни Стра те ги-

52) „Сва ђа из ме ђу НВО због 3,5 ми ли о на евра до на ци ја“, Блиц, 30. 06. 2011, http://www.
blic.rs/Ve sti/Po li ti ka/262982/Sva dja-iz me dju-NVO-zbog-35-mi li o na-evra-do na ci ja (при-
ступ: 10.04.2012).

53) „Де мо крат ска стран ка због фон до ва осни ва не вла ди не ор га ни за ци је“, Данас, 
12.07.2011, http://www.da nas.rs/da na srs/po li ti ka/de mo krat ska_stran ka_zbog_fon do va_
osni va_ne vla di ne_or ga ni za ci je.56.html?news_id=219320 (при ступ: 10.04.2012).

54) „Сва ка по ли тич ка пар ти ја има сво је НВО“, Данас, 13.07.2011, http://www.da nas.rs/da-
na srs/po li ti ka/sva ka_po li tic ka_par ti ja_ima_svo je_nvo.56.html?news_id=219399 (при ступ: 
10.04.2012).
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је су свр ста не ОЦД.55) Од ОЦД се оче ку је по врат на ин фор ма ци ја 
о ефек ти ма ре фор ми, кон струк тив на кри ти ка и усред сре ђе ност на 
пра ће ње сек тор ских по ли ти ка ЕУ. Та ко ђе се оче ку је ак тив но уче-
шће у јав ним рас пра ва ма у про це су до но ше ња про пи са и у ко му ни-
ка циј ским ак тив но сти ма, на ро чи то на ло кал ном ни воу, и кроз са-
рад њу са ло кал ним ме ди ји ма. По сле ди ца уна пре ђе ња парт нер ског 
од но са Вла де и ОЦД тре ба да бу де бо ље обра зо ва ње и ин фор ми-
са ност гра ђа на о сек тор ским по ли ти ка ма. Ор га ни за ци је ци вил ног 
дру штва су свр ста не у нај ва жни је парт не ре Вла де у ко му ни ка ци ји 
са гра ђа ни ма.56) 

Кра јем де цем бра 2011. го ди не, пред ста вље но је ис тра жи ва ње 
о ста њу у сек то ру ОЦД, што пред ста вља пр во ис тра жи ва ње ко је 
је спро ве де но на кон усва ја ња но вог За ко на о удру же њи ма (2009), 
пре ма ко ме по сто ји око 16.000 ре ги стро ва них ОЦД. Ор га ни за ци је 
ко је су уче ство ва ле у ис тра жи ва њу су на ве ле да се од нос др жа-
ве пре ма ОЦД сек то ру пре све га мо же ока рак те ри са ти као не за ин-
те ре со ва ност (39%), али је то јед на ко про цен ту ор га ни за ци ја ко је 
сма тра ју да др жа ва пре ма ОЦД има по зи ти ван од нос. Нај ве ћи број 
ОЦД је са рад њу са др жа вом имао на ло кал ном ни воу, за тим на ре-
пу блич ком, и на кра ју на по кра јин ском. Нај че шћи вид са рад ње се 
од но си на си ту а ци је у ко ји ма је др жа ва би ла до на тор, за тим раз ме-
на ис ку ста ва и ин фор ма ци ја, и за јед нич ки рад на про јек ти ма. Као и 
у прет ход ним ис тра жи ва њи ма, као нај ве ћи про блем је на ве ден не-
до ста так сред ста ва од др жа ве, за тим не за ин те ре со ва ност, гло ма зна 
ад ми ни стра ци ја и ве ли ка уло га не фор мал них кон та ка та.57)

Вла да Ср би је је 27. ја ну а ра 2012. го ди не усво ји ла Уред бу о 
сред стви ма за под сти ца ње про гра ма или не до ста ју ћег де ла сред-
ста ва за фи нан си ра ње про гра ма од јав ног ин те ре са ко ја ре а ли зу-
ју удру же ња. Чла ном 4 Уред бе су од ре ђе ни кри те ри ју ми за из бор 
про гра ма ко ји ће се фи нан си ра ти из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је. По-
ред оп штих од ред би ко је се ти чу про гра ма, обла сти у ко јој се спро-
во ди, ду жи не тра ја ња, ци ље ва, као и на чи на ко ри шће ња сред ста ва, 
ва жно је да се сред ства мо гу ко ри сти ти за су фи нан си ра ње про гра-
ма ко ји су фи нан си ра ни из дру гих из во ра. Ти из во ри мо гу би ти 

55) „Стра те ги ја ко му ни ка ци је о при сту па њу Ср би је Европ ској уни ји“, Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је, Бе о град, 2011, стр. 12-13.

56) Ibid, стр. 15.
57) „Пре зен та ци ја ре зул та та пр вог ис тра жи ва ња о ор га ни за ци ја ма ци вил ног дру штва“, 

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, http://www.ci vil no dru stvo.gov.
rs/?p=232 (при ступ: 11.04.2012).
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бу џе ти те ри то ри јал не ауто но ми је, ло кал них са мо у пра ва и фон до ва 
Европ ске уни је, чи ме из гле да да је ко нач но ре ше но пи та ње фи нан-
си ра ња ОЦД ко је же ле да уче ству ју у не ком од про је ка та ЕУ.58)

УМЕСТОЗАКЉУЧКА

Ис тра жи ва ња ко ја су се ти ца ла ци вил ног сек то ра у Ср би ји по-
сле 2000. го ди не, ње го ве уло ге, зна ча ја и мо гућ но сти да љег раз во-
ја, по ла зи ла су од прет по став ке да је ци вил ни сек тор за ма јац (по-
зи тив них) про ме на, де мо кра ти за ци је, из град ње по ли тич ке кул ту ре 
и тран зи ци је ко ја за крај њи циљ има ства ра ње ста бил ног, уре ђе ног 
дру штва ко је ће би ти спрем но за ин те гра ци ју у Европ ску уни ју. 
Ме ђу тим, по ред на гла ша ва ња тог аспек та уло ге ци вил ног дру штва, 
ис тра жи ва ња су не ми нов но из не ла на ви де ло и број не не до стат ке 
тре ћег сек то ра у Ср би ји. Већ 2001. го ди не је кон ста то ва но да НВО 
не ма де фи ни са ну ба зу, да се по ста вља пи та ње ње го ве од го вор но-
сти, не до ста так стра те шког пла ни ра ња, сла бо раз ви је на упра вљач-
ка струк ту ра.59)  

Уко ли ко би се упо ре ди ли по ве ре ње, то ле ран ци ја и јав на свест 
из ме ђу гра ђа на ко ји су чла но ви ОЦД и оних ко ји то ни су, уоча ва се 
да ци вил но дру штво у Ср би ји не до при но си из град њи со ци јал ног 
ка пи та ла. Ме ђу чла но ви ма ОЦД се чак мо же уочи ти ве ћа дис тан ца 
пре ма раз ли чи тим дру штве ним гру па ма. Чи ње ни ца да су ак те ри 
ци вил ног дру штва на истом ни воу по ли тич ке кул ту ре као оста ли 
гра ђа ни, ру ши прет по став ку по ко јој чла но ви ОЦД пред ња че у од-
но су на по је дин це из ван ци вил ног сек то ра.60) 

Јед но од кључ них пи та ња на ко је је аутор по ку шао да од го во ри 
је сте у ко јој је ме ри са рад ња др жа ве са ОЦД усло вље на европ ским 
ин те гра ци ја ма. У Спо ра зу му о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу, 
као уго вор ном иистру мен ту из ме ђу Ср би је и Европ ске уни је, као 
и у Го ди шњим из ве шта ји ма не по сто ји ин си сти ра ње на де таљ ни-

58) „Уред ба о сред стви ма за под сти ца ње про гра ма или не до ста ју ћег де ла сред ста ва за фи-
нан си ра ње про гра ма од јав ног ин те ре са ко ја ре а ли зу ју удру же ња“, Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је, Бе о град, 2012. Ор га ни за ци је ци вил ног дру штва из фон до ва ЕУ до би ја ју 85% 
не по врат них сред ста ва (гран то ва), а мо ра ју да обез бе де 15% уче шћа. Уни ја до де љу је 
80% сред ста ва аван сно, а оста так по за вр шет ку про јек та, а тај про це нат се сма њу је 
на кон што др жа ва пре ђе на Де цен тра ли зо ван си стем упра вља ња фон до ви ма (ДИС). 
Ср би ја се на ла зи у че твр тој од шест фа за пре ла ска на ДИС, од но сно пре у зи ма ња од го-
вор но сти за про јек те, за шта је тре нут но за ду же на Де ле га ци ја ЕУ у Ср би ји.

59) ТрећисекторуСрбији:стањеиперспективе, op.cit., стр. 7.
60) Зден ка Ми ли во је вић, op.cit., стр. 25.
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јој са рад њи др жа ве са ОЦД, већ се ис ти че ње гов зна чај и на во де 
од ре ђе ни про бле ми са ко ји ма су се ове ор га ни за ци је су сре та ле. У 
Го ди шњим из ве шта ји ма се мо же уочи ти по све ће ност тзв. ве ли ким 
те ма ма – пи та њи ма Уста ва, за ко на, ин сти ту ци ја, ре фор ми, са рад ње 
са Ха шким три бу на лом... Ка да на кон за вр шет ка про це са ра ти фи ка-
ци је ССП у свим др жа ва ма чла ни ца ма Европ ске уни је, бу де сту пио 
на сна гу ССП, до ћи ће до фор ми ра ња ор га на за при дру жи ва ње, у 
ко ји ма зва нич но не ће би ти ме ста за ОЦД. 

Има ју ћи у ви ду ме ре ко је је др жа ва пре у зе ла, на ме ће се за кљу-
чак да су европ ске ин те гра ци је мо жда и је ди ни раз лог због ко га се 
ова са рад ња про ду бљу је, што се пре све га мо же ви де ти на осно ву 
ја ча ња ка па ци те та Кан це ла ри је за европ ске ин те гра ци је у окви-
ру це ло куп ног про це са при дру жи ва ња/при сту па ња Ср би је ЕУ, и 
на осно ву фор ми ра ња Кан це ла ри је за са рад њу са ци вил ним дру-
штвом. Упр кос по сто ја њу ових те ла, осно ва них од стра не Вла де, о 
си сте мат ском ди ја ло гу др жа ве и ОЦД се не мо же го во ри ти. Не ко-
ли ко је раз ло га за то: сла бост ОЦД, ко ја се, из ме ђу оста лог, огле-
да у то ме што је њи хо ва при мар на бри га обез бе ђи ва ње сред ста ва 
за оп ста нак; по ве за но са прет ход ним је и фо ку си ра ње на са рад њу 
ко ја је по ве за на са фи нан сиј ским аспек том ин те гра ци ја; спо ра дич-
ни аран жма ни са др жа вом ван пред ви ђе них окви ра, и не до вољ ни 
ре зул та ти у окви ру ин сти ту ци о на ли зо ва не са рад ње; пи та ње ка-
па ци те та са мих ОЦД за пре у зи ма ње од го вор ни је уло ге у про це су 
европ ских ин те гра ци ја; пи та ње по сто ја ња при ви ле го ва них ОЦД. 
Аутор сма тра да је про блем ко ји је по след њи на ве ден ујед но по-
тен ци јал но нај ве ћи про блем у бу дућ но сти. Дру ги ве ли ки про блем 
је пи та ње кон тро ле сред ста ва ко ја до ла зе из европ ских фон до ва 
ка да у Ср би ји бу де за жи вео Де цен тра ли зо ва ни си стем упра вља ња 
фон до ви ма (ДИС), и ка да она до би је сред ства ко ја јој сле ду ју као 
кан ди да ту. Има ју ћи у ви ду по сто ја ње не фор мал них ве за од ре ђе них 
ОЦД са пред став ни ци ма вла сти, не до ста так тран спа рент не про це-
ду ре уну тар ОЦД, мо гућ ност укљу чи ва ња но вих ак те ра у већ по-
сто је ће мре же, по ста вља се пи та ње ко ју ће ко рист од сред ста ва ЕУ 
има ти гра ђа ни и дру штво. 

Аутор се не мо же оте ти ути ску да је про цес европ ских ин те-
гра ци ја по пут пла шта ко ји по кри ва мно ге про бле ме ко ји у Ср би ји 
и да ље по сто је у од но су из ме ђу др жа ве и ор га ни за ци ја ци вил ног 
дру штва. Иако је про цес европ ских ин те гра ци ја све о бу хва тан, има-
ју ћи у ви ду да је Ср би ја тек до би ла ста тус кан ди да та, и да су да љи 
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ко ра ци ка Европ ској уни ји не из ве сни, по ста вља се пи та ње да ли је 
ци вил но дру штво до вољ но флек си бил но да пре по зна мо гу ће ал-
тер на ти ве европ ским ин те гра ци ја ма? По и сто ве ћи ва ње европ ских 
ин те гра ци ја и про кла мо ва них вред но сти Европ ске уни је, ко је су и 
оп ште ци ви ли за циј ске вред но сти (де мо кра ти ја, јед на кост, сло бо-
да, рав но прав ност) мо же до ве сти до не га тив них по сле ди ца ко је су 
ис по ље не на кон про ме не ре жи ма 2000. го ди не, а то су уда ља ва ње 
од гра ђа на и не ра зу ме ва ње окол но сти у дру штву. Уко ли ко се ор-
га ни за ци је ци вил ног дру штва не дво сми сле но и без остат ка ста ве 
у слу жбу про мо ви са ња члан ства у Европ ској уни ји као вр хов ног 
ци ља ко ме тре ба те жи ти, то мо же и код оног сло ја ста нов ни штва 
ко је по др жа ва про цес учла ње ња у Европ ску уни ју, да иза зо ве кон-
тра е фе кат и от пор. Ср би ји је нео п ход но ци вил но дру штво ко је ће 
се при ла го ди ти по тре ба ма гра ђа на. Еду ка тив на уло га ци вил ног 
дру штва, ко ја се стал но по тен ци ра, мо же код де ла ње го вих пред-
став ни ка да про из ве де ис по ља ва ње ели ти зма и са мо до вољ но сти, 
та ко ђе већ по ка за них по сле 2000. го ди не, и да иза зо ве трај но не по-
ве ре ње гра ђа на. У овом сек то ру ни је до шло до кон со ли да ци је, ко ја 
је би ла нео п ход на. Оста је не ја сно да ли се уоп ште мо же го во ри ти о 
је дин стве ном не вла ди ном сек то ру, има ју ћи у ви ду ње го ву по де ље-
ност, али и лич не и про фе си о нал не ве зе ко је су при пад ни ци ци вил-
ног сек то ра оства ри ли са др жа вом и ње ним ин сти ту ци ја ма. Уко ли-
ко не по сто ји ја сна по де ла из ме ђу вла ди ног и не вла ди ног сек то ра, 
да ли се мо же ус по ста ви ти би ло ка кав рав но пра ван од нос, у ко ме 
не ће би ти по вла шће них и оних ко ји ће се усме ри ти са мо на сво је 
лич не ин те ре се? Да ли ће не вла дин сек тор, под прет по став ком да 
Ср би ја по ста не кон со ли до ва на де мо кра ти ја, оп ста ти као кон трол-
ни ме ха ни зам де мо крат ског про це са? На ко ји на чин гра ђа ни мо гу 
да кон тро ли шу не вла ди не ор га ни за ци је, за ко је по сто ји опа сност 
да се уда ље од сво је из вор не функ ци је кон трол ног ме ха ни зма за 
ин сти ту ци је др жа ве, због ну жно сти са рад ње ко ју, из ме ђу оста лог, 
до но си про цес европ ских ин те гра ци ја? 

SladjanaMladenovic
RELATIONSHIPBETWEENTHESTATEANDNON-GO-

VERNMENTALSECTORINTHEPROCESSOFEUROPEAN
INTEGRATIONOFSERBIA

Summary
Theauthorinthispaperconsiderstherelationshipbetwe
enthestateandnongovernmentalsectorinSerbiainthe
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processofEuropeanintegration.Thepaperisdividedinto
threeparts.Inthefirstpart,theauthorpresentsthetheore
ticalandhistoricalreviewoftherelationshipbetweenthe
stateandcivilsociety,andsuggesttheimportanceofcivil
societyinEuropeanUnioninthecontextofglobalization.
Secondpartofthepaperisdedicatedtothereviewofnon
governmental/civilsectorinpostcommunistregimes,and
specialcharacteristicsofthissectorinSerbia.Thirdpart
of thepaper is dedicated to the studyof concrete forms
of cooperation between the state and nongovernmental
sector in Serbia, within three key periods: before 2000,
from2000until2005,andafter2005.Althoughtherewas
nodramaticturnbetweenthesecondandthirdperiod,li
ke the one between the first and the second, the author
consideredasimportanttomakeanintersectionin2005,
primarilybecausetheresearchersofthecivilsectorhave
donethesame.Insteadoftheconclusion,theauthoremp
hasisedtheexistenceoftheopenquestionsinthedomain
of cooperation between the state and nongovernmental
actors. Although the author explained in the paper the
conceptualdifferencebetweenthecivicandcivilsociety,
nongovernmental organizations and the organisations
of the civil society, these termswere frequently used as
synonyms,becauseoftheliteratureusedinthepaper,and
becauseof the fact that these termsessentially refer the
sectorseparatedfromthestate.
Key words: civil society, organisations of civil society,
nongovernmental sector,citizens,European integration,
SerbianEuropeanIntegrationOffice,OfficeforCoopera
tionwithCivilSociety
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Resume
Amodern,democraticstate,cannotbeimaginedwithout
theexistenceof thecivilsociety,asa formof thevolun
taryassociationofcitizens.Thegradualdevelopmentof
thecivilsocietyintheWest,wasn’tfollowedbythesame
developmentunderthecommunistregimes.Serbiaiseven
more specific, due to the violent breakup of the former
Yugoslavia.Thecivilsocietyorganizations(CSOs),which
emergedunderthepostcommunist,butnotdemocraticre
gime,wereconsideredasthemainactorsofthechanges
in2000,butthiswasnotcompletelytrue.Therefore,their
potential to bringpositive changes into the society,was
overestimated.AfterthecollapseoftheMiloševićregime,
CSOsfoundthemselvesinanunfamiliarsituation,namely,
onthesamesidewiththerepresentativesofthestate.Some
ofthemusedthatsituation,andstartedcooperatingwith
thestate,othersweresuspicious,while therewereorga
nizationswhichdeniedthepossibilityofcooperation.On
its side, the state showed (at least formally), that itwas
willingtocooperate.However,theyearsofslowpacein
Europeanintegration,andthelackofcooperationamong
theCSOs,hadinfluenceontheinstitutionalizationofco
operationbetweenCSOsand thestate.The institutiona
lizationtookplacein2011,whentheOfficeforCoopera
tionwithCivilSocietywasestablished.Havinginmindthe
cooperationpriorestablishedwiththeSerbianEuropean
IntegrationOffice,onemightconcludethattheCSOsand
thestatehaveclosedthecircleofcooperation,especially
sincetheCSOswereinvolvedindefiningtheprioritiesin
internationaldevelopmentassistanceforSerbia.
That sortof conclusionwouldbemisleading.According
totheresearchesoftheCSOs,conductedin2001,2004
2006,2005,2009and2011,respectively,onemightundo
ubtedlysaythatCSOsfailedtoreformthemselvesandthus
strenghtentheirpositionvisavisthestate.Therearestill
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privilegedCSOs,evenmoresointheprocessofEuropean
integration,duetothecomplexityoftheprocessandtheir
previousexperience.MostoftheCSOsclaimthatthebig
gestproblembetweenthemandthestatereferstothelack
offunding,neglectingthefactthatthestateisthelargest
singledonortothissector.AlthoughCSOsperceivestate
bureaucracyasoneofthepertainingproblems,itisafact
thattheinclusionoftheCSOsinprojects,strategiesand
evendecisionmakingwillmake thisproblemevenmore
complex.Yet,CSOshaven’tshowntheabilitytooverco
metheirmutualproblems,andconnectthemselvesto
becomeasingleactorinfrontofthestate.Thequesti
onsoftransparency,accountabilityandprofessiona
lismoftherepresentativesoftheCSOsremainopen,
especially after the problemswithin the sector saw
thelightofthedayin2011.

 Овај рад је примљен 10. маја 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
јуна 2012. године.
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