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ЦИВИЛНО ДРУШТВО У СРБИЈИ – ПОЈАМ И РАЗВОЈ

Први оAриси 2еловања цивилно= 2руш.ва у СрAији3 јављају се
с краја XIX и 7оче.ком XX века. С. Ћирковић (2004) 7ише 2а 

„у 7осле2њим 2еценијама XIX века 2ржава није Aила у с.ању 2а ис-
7уњава важне социјалне и кул.урне функције. Ос.ављала је слоAо-
2ан 7рос.ор за 2еловање разноврсних 2оAро.ворних и кул.урних,
касније и с7ор.ских у2ружења. У њима су, 7оре2 Цркве, СрAи као и
уос.алом и 2ру=е наро2нос.и, налазиле чврс. ослонац за чување
своје ин2иви2уалнос.и” (с.р. 225). 

Порекло и нас.анак цивилно= 2руш.ва 7роже.и су .ра2иционал-
ним формама соли2арнос.и, које су се 7осеAно развијале у сео-
ским заје2ницама кроз за2ру=е, за.им кроз снажан у.ицај Ср7ске
7равославне цркве и 2оAрочинс.ва (Миливојевић, 2006, с.р. 16).
Друш.вени о2носи формирани кроз соли2арнос. и заје2ниш.во
у за2ру=ама и 2оAрочинс.вима су 7ре.ече цивилно= 2руш.ва и
у.ицали су на с.варање 2руш.вене свес.и о важнос.и 7ос.ојања
2руш.ава за 7омоћ.

Зна.но касније, .оком 2еве2есе.их =о2ина XX века, оснивање
невла2иних ор=анизација 7роизашло је из 7о.реAе 2а се с.вори
2руш.вени Aлок који ће се су7ро.с.ави.и режимском Aлоку и
кроз чије 2еловање ће =рађани ос.вари.и 7рава и за2овољи.и 7о-
.реAе које није Aило мо=уће за2овољи.и кроз 2ржавне инс.и.у-
ције. За.им, са развојем цивилно= 2руш.ва јавила се и разуђе-
нос. у о2ређењу само= 7ојма цивилно 2руш.во. Парцијална
2ецен.рализација (7ренос је2но= 2ела овлашћења са виших на
ниже ор=ане у вла2ајућој хијерархији) и о.воренос. земље 7рема
за7а2ним вре2нос.има Aили су услови за 7оче.ак развоја цивил-
но= 2руш.ва у СрAији (Ју=ославији) у 2ру=ој 7оловини 1960-их, 2а
Aи за.им овај 7роцес оснажио .оком 1980-.их =о2ина (Лазић,
2005, с.р. 68). По.ом, како 7ише М. Колин (2005), и2еја цивилно=
2руш.ва на За7а2у 7ре2с.авља ан.и7о2 .ржиш.у, а у Ис.очној и
Цен.ралној Евро7и ова и2еја се су7ро.с.авља 2оминацији 2ржа-
ве у свим 2руш.веним, о2носно живо.ним се=мен.има (с.р. 16).
Ис.ражујући уло=у цивилно= сек.ора у 7ос.комунис.ичким
земљама Колин наво2и 2а се „.оком 7ро.еклих 7е.наес. =о2ина

3 Је2ан о2 7рвих оAлика ор=анизовано= 2еловања цивилно= 2руш.ва Aио је
кроз женска 2руш.ва и кул.урне ор=анизације у СрAији у 7рвој 7оловини
2ва2есе.о= века (Божиновић 1996; Лазић 2005, с.р. 67).
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цивилно 2руш.во 7овезује са 7ос.комунис.ичком .рансформа-
цијом чији је =лавни са2ржај 2а се на основу и2ејно-вре2носних
основа =рађанских 2руш.ава на којима су се развијала 2анашња
развијена ка7и.алис.ичка 2руш.ва, 7ронађе ал.ерна.ива .о.а-
ли.арном комунис.ичком 7оли.ичком сис.ему”  (с.р. 20). По-
.реAа за формирањем и развојем цивилно= 2руш.ва 7роис.екла
је из 2руш.вено= кон.екс.а, је2ан о2 узрока оснивања све веће=
Aроја невла2иних ор=анизација .оком 2еве2есе.их =о2ина је не-
2емокра.ска 2руш.вено-7оли.ичка си.уација у нашој земљи. И,
како наво2и А. Милић (2002), 

„верова.но је је2ан о2 разло=а за екс7анзију =ру7а и чињеница 2а
су се услови за ре=ис.рацију невла2иних и уо7ш.е =рађанских =ру-
7а и ор=анизација 7осле 1995. =о2. 7оAољшали у смислу ус.ановља-
вања лиAералније ле=исла.уре, а и о7а2ања о.7ора 7ро.ив =рађан-
ско= сек.ора и ње=ових ак.ивнос.и у 2руш.ву у целини” (с.р. 38).

Цивилни сек.ор има 2у=у али не и не=овану .ра2ицију у на-
шем 2руш.ву, јер 7оје2ине ор=анизације цивилно= 2руш.ва и 2а-
нас у јавнос.и 7ра.е и с.и=ма.изују ком7роми.ујући с.авови, а
значај и смисао њихово= 2еловања чес.о се о7овр=ава. Тако се, у
вези са 2еловањем невла2иних ор=анизација 7ојављују и Aројни
с.ерео.и7и. Према неким ус.аљеним мишљењима, који су 7о-
сеAно 7о.енцирани и ин.ензивирани .оком 2еве2есе.их =о2ина,
невла2ине ор=анизације је зAо= начина финансирања (у=лавном
из с.раних фон2ова) и њихово= ванинс.и.уционално= 2еловања
7ра.ио и не=а.иван 2руш.вени имиџ. Ш.авише,  ове ор=анизаци-
је сма.ране су за не7рија.ељске и ш7ијунске, а 7оје2инци који су
Aили на челу ор=анизација за с.ране 7лаћенике и не7рија.еље
(Лазић, 2005, с.р. 72). У неш.о ређој мери, 7ос.ојала су и мишље-
ња 2а су невла2ине ор=анизације је2на о2 највиших 2емокра.-
ских вре2нос.и (Пауновић, 2006, с.р. 7). Сучељавањем 7ози.ив-
них и не=а.ивних с.авова о ор=анизацијама цивилно= 2руш.ва
чес.о се 2олази и 2о 7и.ања о о7рав2анос.и 7ос.ојања ових ор=а-
низација. Тако се, 7осле 7ромене влас.и 2000. =о2ине и 2емо-
кра.ских 7ромена 7ос.авило кон.роверзно 7и.ање: 2а ли су НВО
значајне у 2руш.ву с оAзиром на 7ромену влас.и и колико је њи-
хов у.ицај важан? Да ли је и 7осле 2емокра.ских 7ромена њихо-
во 7ос.ојање и о7с.ајање о7рав2ано? Целоку7на си.уација ука-
зује на чињеницу 2а цивилни сек.ор нема још увек из=рађене
снажне .емеље, који Aи 7роис.екли из 7о.реAа =рађана 2а реше
своје 7роAлеме и кроз 2ру=е 2руш.вене канале осим официјел-
них (инс.и.уције). Анализа о .оме колико је о7рав2ано 7ос.оја-
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ње ор=анизација цивилно= 2руш.ва 7оказује и знање =рађана о
улози и значају цивилно= сек.ора за је2но 2руш.во који су, Aез
оAзира на ак.уелне 2емокра.ске 7ромене, још увек на ниском
нивоу, .е и незнање и неинформисанос. =рађана онемо=ућавају
значајнији развој ове 2руш.вене оAлас.и. Поре2 .о=а, 7ос.оје и
кул.урне осоAенос.и, као ш.о су: низак ниво оAразовања, ау.о-
ри.арна 7а.ријархално-.ра2иционална кул.ура, које заје2но
о=раничавају развој ове оAлас.и у ср7ском 2руш.ву (Лазић, 2005,
с.р. 72).

Цивилно 2руш.во оAухва.а већи Aрој ор=анизација које се Aаве
различи.им ак.ивнос.има. Да Aи се у је2ном 2руш.ву оAразовао
и уна7ре2ио цивилни сек.ор, 7о.реAно је 2а се .ра2иција цивил-
но= ор=анизовања не=ује, кроз јасни 7равни оквир формиран о2
с.ране 2ржаве, већу ме2ијску зас.у7љенос. ор=анизација и њи-
хових 2ела.нос.и  која Aи омо=ућила 2а свим =рађанима Aу2у 2о-
с.у7не информације о улози, оAлицима 2еловања и 7о.реAи 2а
ор=анизације цивилно= 2руш.ва 7ос.оје. На .ај начин Aи се мож-
2а изAе=ле си.уације 2а се невла2ине ор=анизације формирају
с7ора2ично, као „инс.ан.-7роизво2и” за Aрзо решавање аку.них
7роAлема, .е 2а .ако Aрзо и нес.ају са 2руш.вене сцене. Уколико
је 2еловање ор=анизација засновано на 7о.реAама =рађана важно
је 2а је2ном ка2а су оформљене не=ују своју уло=у и Aу2у ак.ивне
и у мирним 2руш.веним 7ерио2има. Нес.алнос. и кра.ак век
ор=анизација неће омо=ући.и 7роцес ширења вре2нос.и цивил-
но= 2руш.ва као ш.о су соли2арнос., ал.руизам, сара2ња и сл.
Такав о2=оворни 7рис.у7 ор=анизација и уо7ш.е цело= цивилно=
2руш.ва 2о7ринеће и .оме 2а =рађанс.во Aоље разуме значај ње-
=ове 2руш.вене уло=е. ЗAо= конфузнос.и у вези са о2ређењем
7ојма невла2ине ор=анизације, у у7и.ницима из ис.раживања
на чије резул.а.е ћемо се 7озива.и у ра2у, коришћен је .ермин
„невла2ине ор=анизације” који се чес.о у7о.реAљава 2а означи
целоку7ну оAлас. цивилно= 2руш.ва. С оAзиром на овај још не-
искорењен оAичај у7о.реAе 7ојма, и резул.а.е ћемо ин.ер7ре.и-
ра.и у скла2у са .ом чињеницом.

ЗAо= нејасноћа и коришћења различи.их .ермина као ш.о су
невла2ин сек.ор и невла2ине ор=анизације, 7ојам цивилно 2ру-
ш.во се 7роAијао с7оро у свако2невној у7о.реAи у 2руш.ву. Тако
је, у 7оче.ку, овај 7ојам 2овођен у везу са различи.им оAлицима
„ан.ивла2ино=” сек.ора. Ис.раживачи, који 7роучавају ову
оAлас., слажу се 2а не 7ос.оји је2на о7ш.е7рихваћена 2ефини-
ција 7ојма цивилно 2руш.во, .ако 2а 
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„у7ркос о=ромном Aроју .екс.ова на7исаних о цивилном 2руш.ву
.оком 7осле2њих 2ва2есе.ак =о2ина (ау.орске књи=е и зAорници,
с.у2ије и чланци и.2.) ос.аје чињеница 2а је немо=уће из2воји.и
шире 7рихваћено о2ређење ово= 7ојма. И више о2 .о=а: у 7ос.ојећој
оAимној ли.ера.ури .ешко је наћи 7ојмовна 7рецизирања која Aи
не2восмислено у7ућивала на конкре.но-ис.оријска 7роучавања
чак и оних осоAенос.и које овом ис.раживачком 7о2ручју оAично
7ри7исује већина ау.ора. Може се, за.им, рећи и 2а је 7ојмовна ка-
кофонија 7ра.ила ово 7о2ручје о2 само= ње=ово= нас.анка!” (Ла-
зић, 2005. с.р. 61) 

Међу.им, ау.ори су махом са=ласни (Лазић, 2005; Колин 2005) 2а
су ор=анизације цивилно= 2руш.ва ау.ономне и независне о2
2ржаве и .ржиш.а, као и 7рива.не сфере. А нас.ају 2оAровољ-
ним, соли2арним оку7љањем =рађана ра2и за2овољења слич-
них 7о.реAа, ин.ересовања и амAиција.

И 2анас се 7ојам невла2ине ор=анизације чес.о изје2начава и
равно7равно у7о.реAљава са 7ојмом цивилно 2руш.во. Тим 7о-
во2ом, Колин 7ише 2а је у 7ос.комунис.ичким земљама израже-
на, као и у за7а2ним земљама у којима има .ерминолошких не-
јасноћа, неса=ласнос. око начина именовања ово= сек.ора, јер
никако 2а се 7ромени „с.ара” .ерминоло=ија 7рема којој су ор=а-
низације ово= сек.ора о2ређене као „2руш.вене ор=анизације”
или „у2ружење =рађана”, а „нови” .ермини с7оро улазе у у7о-
.реAу и у јавном мњењу и у свако2невној у7о.реAи ис.раживача. 

„[...] Слична си.уација је и ко2 нас, =2е се у јавном мњењу овај сек-
.ор још увек назива ’невла2ине ор=анизације’, 2ок с.ручњаци и ис-
.раживачи у=лавном корис.е савременију .ерминоло=ију 7а ор=а-
низације ово= .и7а називају ’не7рофи.ни сек.ор’, ’.рећи сек.ор’
или ’цивилно 2руш.во’” (Колин, 2005, с.р. 9).

Према Бркићу, 7ојам невла2ине ор=анизације и 7ојам цивилно
2руш.во нису је2нозначни већ је 7ојам невла2иних ор=анизаци-
ја уско 7овезан са оAлашћу цивилно= 2руш.ва која је ау.ономна у
о2носу на оAлас. 2ржавних ин=еренција (Бркић, 2002, с.р. 81).
По.ом, Пауновић (1996) као разло= нео2омаћенос.и и о2сус.ва
2руш.вене у7о.реAе 7ојма невла2ине ор=анизације (НВО) наво2и
2у=о=о2ишњу кон.ролу невла2ино= сек.ора о2 с.ране 2ржаве и
7ар.ије, .ако 2а су и ор=анизације =рађана 2еловале 7о2 њихо-
вим окриљем Aез 7осеAно= из2вајања. Како наво2и Пауновић .о
је Aио  7ерио2 „вла2иних невла2иних ор=анизација” јер је 2ржав-
ни а7ара. ор=анизовао и финансирао њихово 2еловање, .е је
.а2а 7ојам невла2иних ор=анизација имао не=а.ивну коно.ацију
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и сма.ран је „ан.исоцијалис.ичким” 7ојмом. Та2ашње ор=ани-
зације нису Aиле независне и ау.ономне 7а као .акве нису мо=ле
2а носе назив невла2ине. Пауновић, .акође, наво2и 7о2елу на
.ри врс.е НВО: а) „вла2ино-невла2ине ор=анизације” су 7оре-
клом из 7ре.хо2но= сис.ема (.зв. ГОНГОСИ), основане су и фи-
нансиране о2 с.ране вла2е; A) „невла2ине ор=анизације у ширем
смислу” – сва не7рофи.на, ау.ономна и 2оAровољна у2ружења
=рађана, =ру7е и иниција.иве; в) „невла2ине ор=анизације у
ужем смислу” у чијој је основи .ежња за 7роменама кроз решава-
ње 7оли.ичких 7роAлема и Aри=у за о7ш.е 2оAро =рађана. У
оквиру ове врс.е Пауновић наво2и 2ве 7о2врс.е: 1) ау.ори.арне
невла2ине ор=анизације – које 2елују .ако ш.о 2искриминишу
=рађане кршећи љу2ска и =рађанска 7рава; и кроз насиље и ми-
ли.аризацију; 2) ал.ерна.ивне невла2ине ор=анизације – ор=а-
низације које 2елују на с.варање и развој цивилно= 2руш.ва, а
чији су циљеви .олеранција, заш.и.а љу2ских 7рава и сл.

С оAзиром на .о 2а ли су циљеви НВО 2руш.вене 7ромене или
не, ор=анизације се мо=у 7о2ели.и и на: еманци7а.орске, које 2е-
лују на ширењу 7рос.ора љу2ских слоAо2а и у које можемо свр-
с.а.и ал.ерна.ивне НВО, и нееманци7а.орске, које сужавају 7ро-
с.ор љу2ских слоAо2а и које чине ау.ори.арне НВО (Пауновић,
1996, с.р. 51–52). С оAзиром на .о 2а у 7ре.хо2ној 7о2ели коју Пау-
новић наво2и (ау.ори.арне и ал.ерна.ивне невла2ине ор=аниза-
ције), ау.ор осим наве2ено=, не 7ише изричи.о о .оме о каквим
ал.ерна.ивним ор=анизацијама је реч (7рема чему и у о2носу на
ко=а су ал.ерна.ивне), 7ре.7ос.ављамо 2а се ра2и о 7о2ели у ко-
јој ау.ор жели 2а на=ласи 2а ау.ори.арне НВО, иако сеAе сма.рају
за НВО, .о у суш.ини нису јер се не залажу за основне вре2нос.и
цивилно= 2руш.ва, али су формално ре=ис.роване као НВО.

Према М. Лазићу (2005) 

„7оновно оживљавање 7ојма у 2руш.веним наукама, .оком 7о-
сле2ње че.вр.ине 20. века, 7рвенс.вено је Aило засновано на ње=о-
ва 2ва 7рвоAи.на својс.ва: на=лашавање ау.ономије (цивилно=
2руш.ва о2 2ржаве) и норма.ивна коно.ација. А оAлас. цивилно=
2руш.ва карак.ерише 2оAровољно самоор=анизовање 7оје2инаца
кроз консензус чланова који су међусоAно је2наки и соли2арни
(с.р. 62–64). У СрAији (Ју=ославији) Социјалис.ички савез ра2но=
наро2а (ССРН) је Aила кишоAран ор=анизација која је оAухва.ала
све 2руш.вене ор=анизације које су Aиле колек.ивни чланови,
осим Комунис.ичке 7ар.ије. ССРН је Aила 7ро2ужена рука 2ржаве
и као .аква коришћена је за кон.ролисање свих 2руш.вених ак.ив-
нос.и” (Лазић, 2005, с.р. 67–68). 
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Ор=анизација је Aила 7осеAно ак.ивна .оком се2ам2есе.их и
осам2есе.их =о2ина. Крајем осам2есе.их =о2ина, рас7а2ом Ју=о-
славије и 7ојавом 7лурализма, формирају се нове невла2ине ор-
=анизације у СрAији. Ин.елек.уалци који су Aили чланови =ру7е
„Човек и 2руш.во” формирали су ор=анизацију УЈДИ (У2ружење
за ју=ословенску 2емокра.ску иниција.иву) 1989. =о2ине. УЈДИ је
7рва ор=анизација која је и званично ис.у7ала као ал.ерна.ивно
7оли.ичко у2ружење. Чланови ово= ис.о= ин.елек.уално= ми-
љеа касније су Aили и у врху о7озиционих с.ранака формираних
1989–1990. =о2ине (Лазић, 2005, с.р. 70). Међу.им, и након 7ре-
с.анка ра2а „кон.ролне” ССРН крајем осам2есе.их =о2ина и фор-
мирања нових ор=анизација цивилно= 2руш.ва .оком 2еве2есе-
.их =о2ина нас.ављен је .рен2 2ржавно= на2зирања невла2иних
ор=анизација и њихово= 2еловања.

Поче.ком 2еве2есе.их =о2ина оформљују се нове ор=анизаци-
је цивилно= 2руш.ва (ОЦД). У овом 7ерио2у невла2ине ор=аниза-
ције су, зAо= 2оминације званичне влас.и, чес.о минимално и
не=а.ивно 7ре2с.ављане у ме2ијима. То је свакако у.ицало на
не7рис.у7ачнос. и неви2љивос. ра2а НВО међу ширим 2ру-
ш.веним слојевима. На 7оче.ку ра.а и сукоAа у Ју=ославији 1991.
=о2ине, у СрAији јача мировни 7окре. чије су најиз2ржљивије и
нај2уже ак.ивне оAлике о.7ора у7раво чинили је2на женска =ру-
7а „Жене у црном” и =ласило „Ре7уAлика” које је основао УЈДИ.
Мировни 7окре. је 7ос.и=ао врхунац 1992. ка2а се више 2есе.ина
хиља2а љу2и оку7ио на мировним 2емонс.рацијама у Бео=ра2у
(Лазић, 2005, с.р. 73).

Према М. Колин (2005) 

„7ре7оро2 основних вре2нос.и цивилно= 2руш.ва, као ш.о су со-
ли2арнос., 7о2ршка, 2оAровољнос. и 2ру=е 2ешава се кроз 2ела.-
нос.и ал.ерна.ивних 7окре.а који се Aаве .емама као ш.о су: фе-
минизам, 7рава ми=рана.а, љу2ска 7рава, 7рава националних ма-
њина, еколо=ија, и на .ај начин с.вара се мрежа 2руш.вених о2но-
са у којој се 7роналазе мо=ућнос.и 2а се 7аралелно са званичним
инс.и.уцијама 7озаAави .емама и 7роAлемима који су и 2ржав-
ним инс.и.уцијама за7ос.ављени (с.р. 17)”. 

Не=а.ивном имиџу невла2иних ор=анизација у 2руш.ву 2о7ри-
нела је званична влас., чиме је онемо=ућено значајније 7озицио-
нирање НВО у 2руш.веном 7ољу. Са ак.ивнос.има невла2иних
ор=анизација чес.о су Aили у7озна.и само =рађани који су из
личних 7о.реAа (нуж2е) морали 2а се оAра.е неким о2 ор=аниза-
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ција за 7омоћ (ор=анизације за 7омоћ изAе=лицама, социјално
у=роженим 2руш.веним =ру7ама и 2р.).

Ор=анизације цивилно= 2руш.ва у=лавном се финансирају уз
7омоћ 2онација с.раних вла2а. Финансирање новцем из с.раних
фон2ација Aило је у су7ро.нос.и са „окош.алом” свешћу =рађана
2а су ак.ивнос.и финансиране из јавних (2ржавних) фон2ова ле-
=алне, а 2а су 2ру=е ак.ивнос.и које се финансирају из с.раних
фон2ова сумњиве. Током 2еве2есе.их =о2ина 2омаћа у2ружења
и 7оје2инци који су о2оAравали и 7ромовисали сара2њу са
с.ранцима сма.рани су из2ајницима, а ор=анизације цивилно=
сек.ора су о7.уживане за сара2њу са не7рија.ељима (Лазић,
2005, с.р. 72). Чес.о се сма.рало 2а невла2ине ор=анизације 2елу-
ју искључиво у ин.ересу својих 2она.ора јер је у 2ру=ој 7оловини
2еве2есе.их и све 2о краја 2еве2есе.их 7реовлађивало финанси-
рање из инос.ранс.ва (Лазић, 2005, с.р. 79). ЗAо= ове чињенице
7ос.ојала је значајна о2Aојнос. је2но= 2ела 2руш.ва 7рема ор=а-
низацијама цивилно= 2руш.ва, 7осеAно 7рема оним ор=анизаци-
јама које нису 7риказивале 7орекло 7рихо2а и начин коришће-
ња новца.

За функционисање невла2иних ор=анизација Aило је нео7хо2-
но 2а се оAезAе2и 7равни оквир који није уоAличен, .е је зAо= 2у-
=о= 7ерио2а 7равно нере=улисано= 2еловања у цивилној оAлас.и
си.уација Aила хао.ична. За.им, за с.аAилно цивилно 2руш.во
нео7хо2на је о2=оварајућа 2руш.вена свес. која се, за разлику о2
формално рела.ивно Aрзо= увођења 7равних норми, оAразује
кроз 2ужи и не7ре2ви2љиви временски 7ерио2 у 2руш.ву.

Након 2000. =о2ине мо=ло се очекива.и 2а ће невла2ин сек.ор
има.и с7ремну с.ра.е=ију о .оме ш.а је 7о.реAно 2а се учини и у
ком 7равцу .реAа 2а се нас.ави 2еловање невла2иних ор=аниза-
ција 7осле 7е.оок.оAарских 7ромена. ГолуAовић и Пауновић
(2004) сма.рају 2а су неки елемен.и невла2ино= сек.ора ос.али
„зAуњени” у новонас.алој си.уацији, јер се у7раво целоку7на
њихова ак.ивнос. заснивала на акцијама усмереним 7ро.ив „ак-
.уелне влас.и” и AорAи 7ро.ив ис.е, Aез јасне визије како се .ре-
Aа 7онаша.и након 7ромене влас.и.  Ни сам о2нос НВО и влас.и
није Aио јасан, наиме, НВО су сма.рале 2а су оне .у 2а саве.ују и
чес.о су 7рецењивале свој значај и с.ручнос. (с.р. 12). Међу.им,
и 7оре2 нере=улисано= 7оложаја невла2иних ор=анизација 2о-
шло је 2о 7орас.а Aроја невла2иних ор=анизација 7осле 2000. =о-
2ине. Према 7о2ацима,  у 7ерио2у 1990–2000. =о2ине ре=ис.рова-
но је 2000 нових НВО, о2 .о=а чак 695 НВО је ре=ис.ровано 1997.
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=о2ине ка2а су локалну влас. у свим већим =ра2овима у земљи
7реузеле о7озиционе с.ранке (NGO Policy Group 7рема Лазић, 2005,
с.р. 71). После смене влас.и, међу 7рвим зах.евима невла2иних
ор=анизација у7ућеним новој вла2и Aили су: уређивање 7равно=
с.а.уса НВО на савезном и ре7уAличком нивоу и 2оношење 7ро-
7иса везаних за ра2 и развој невла2иних ор=анизација усклађе-
них са евро7ским с.ан2ар2има; ус7ос.ављање ре2овне комуни-
кације са НВО ор=анизацијама на свим нивоима и 7овезанос.
која ће омо=ући.и Aрзо и јасно и2ен.ификовање 2руш.вених 7о-
.реAа =рађана; с.варање локалних развојних коалиција (НВО, 2р-
жава, 7рива.ни сек.ор); зах.ев 2а 2ржавни ор=ани корис.е и ана-
лизе НВО (екс7ер.ске анализе и 7ре2ло=е, с.ручна мишљења); 2а
7о2аци који су 7о.реAни 2а Aи се с7ровели 7ро=рами НВО Aу2у
2ос.у7ни широј јавнос.и. Међу.им, сара2ња се сво2ила на 7о-
времену комуникацију НВО и 2ржавних ор=ана 

„и заснована је на начелима о7ор.унизма (ка2а нека међунаро2на
ор=анизација или инс.и.уција за.ражи о2 Вла2е 2а у о2ређени
7ро=рам укључи и невла2ине ор=анизације” (ГолуAовић и Пауно-
вић 2004, с.р. 10).

Можемо рећи 2а се све „с.аре” невла2ине ор=анизације цивил-
но= 2руш.ва нису Aаш најAоље снашле у новим околнос.има, 7о-
сле смене влас.и 2000. =о2ине. Приме.но је 2а је 7осле смене ре-
жима Aило значајно= 7рилива новца за финансирање 7ројека.а
из с.раних фон2ација, али и 2а је 7рилив новца из с.раних фон-
2ова касније Aио о=раничен. За.им, 7оош.рени су кри.еријуми
за учешће на конкурсима за изAор 7ројека.а, а о2аAир 2руш.ве-
них 7роAлема који ће се ис.ражива.и и финансира.и наме.але
су с.ране фон2ације 7рема својим ин.ересима. Према неким ис-
.раживањима, најAоље су финансијски 7рошле новоформиране
ор=анизације основане не7осре2но 7осле смене влас.и 2000. =о-
2ине, које су имале веће мо=ућнос.и 2а 7ону2е своје услу=е кроз
Aројне 7ројек.е, зAо= веће= 7рилива новца у .ом 7ерио2у. С .им у
вези важно је на7омену.и 2а су неки 7оје2инци искорис.или ли-
Aералне 7ро7исе за оснивање НВО и већи 7рилив с.рано= новца
2а оснују НВО као своја 7рива.на „7ре2узећа”, =2е су за.им као
власник ор=анизације и је2ини члан 7рисвајали и сав новац за
о2оAрене 7ројек.е. Према 7о2ацима које наво2и Лазић (2005)
77,3% НВО нису имале није2но= с.ално за7ослено= ра2ника и 

„7оказује се, 2а више о2 .ри че.вр.ине ор=анизација није имало ни
минималан Aрој за7ослених, који Aи  мо=ли 2а оси=урају кон.ину-
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и.е. .ехничко= ра2а (еви2енција ак.ивис.а, 7ројека.а, финансија
и 2ру=их ресурса, везе са 2ру=им ор=анизацијама и сл.), а ре.ке су
Aиле оне које су рас7ола=але .рајнијом љу2ском основом, нео7-
хо2ном за с.аAилно 2еловање на сложенијим за2ацима. То је, сва-
како, 7овезано са уском финансијском основом НВО (с.р. 77–78)”.

ПриAлижавање важних 2ржавних циљева и циљева невла2и-
них ор=анизација и сара2ња ових ор=анизација, нео7хо2ан су
услов за с.аAилнос. и на7ре2ак 2руш.ва. То значи 2а о7с.анак и
развој невла2иних ор=анизација у СрAији виAрира између само-
с.алнос.и о2 2ржаве (у7ражњавања је2не о2 важних функција
НВО – кри.ика влас.и) и сара2ње са 2ржавним ор=анима, и
(не)самос.алнос.и кроз сара2њу са у.ицајним с.раним фон2а-
цијама као највећим и најзначајнијим финансијерима. У наре2-
ном 7о=лављу Aиће неш.о више речи о нас.анку и развоју жен-
ских ор=анизација и њиховом 2еловању у цивилном 2руш.ву
СрAије. 

ЖЕНСКЕ НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ

Између Прво= и Дру=о= све.ско= ра.а 2ошло је 2о учес.алије= ан-
=ажовања жена и оснивања разних 2руш.ава (Божиновић, 1996,
с.р. 113–120; Кривока7ић-Јовић 1998, с.р. 300). По2с.ицај 2а се
жене ор=анизују и оснују 7рва женска 2руш.ва Aио је 7о2ређен и
оAес7рављен 7оложај већине жена, .ако 2а се 7рва женска 2ру-
ш.ва, основана 7оче.ком XX века мо=у сма.ра.и заме.ком ци-
вилно= 2руш.ва у СрAији, а оснивачи и чланови 2руш.ава Aиле су
високооAразоване жене које су ра2иле на о7исмењавању жена и
7омa=але сиромашнима.

С оAзиром на широку ле7езу ак.ивнос.и којима се Aаве невла-
2ине ор=анизације, није увек је2нос.авно о2ре2и.и које ор=ани-
зације 7о својој 2ела.нос.и 7ри7а2ају ор=анизацијама цивилно=
2руш.ва. Женске ор=анизације јесу ор=анизације цивилно= 2ру-
ш.ва јер је њихов ра2 усмерен на Aла=о2е. својих чланова и о7-
ш.е јавне корис.и и јер се Aаве ак.ивнос.има о2 заје2ничко=
ин.ереса које се сма.рају важним оAележјем ор=анизација ци-
вилно= 2руш.ва (Колин, 2005, с.р. 22). Према Пауновићевој 7о2е-
ли невла2иних ор=анизација, коју смо навели неш.о раније у
ра2у, женске ор=анизације се мо=у сврс.а.и у „невла2ине ор=а-
низације у ужем смислу” у чијој је основи .ежња за 7роменама
кроз решавање  7роAлема и Aри=у за о7ш.е 2оAро =рађана. У окви-
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ру ове врс.е женске ор=анизације 7ри7а2ају ал.ерна.ивним не-
вла2иним ор=анизацијама које 2елују на развој цивилно= 2ру-
ш.ва и чији циљеви су .олеранција и заш.и.а љу2ских 7рава.
Као ш.о смо у 7ре.хо2ном 7о=лављу навели, ор=анизације ци-
вилно= 2руш.ва које су основане 7оче.ком 2еве2есе.их =о2ина у
СрAији нису Aиле шире 7рихваћене. Положај невла2иних ор=а-
низација у си.уацији рас7а2а земље и 7оли.ичко= 7лурализма,
као и мо=ућнос.и за развој и функционисање ових ор=анизација
може се сликови.о о7иса.и кроз „су2Aину” женских ор=аниза-
ција 2еве2есе.их =о2ина у СрAији. Невла2ине ор=анизације које
су .а2а основане, међу којима су Aиле и женске =ру7е и ор=аниза-
ције, кри.иковале су званичну влас. и чес.о Aиле „на у2ару”
ис.е. ЗAо= ра.ова у Aившој Ју=ославији женске ор=анизације су
Aиле међу 7рвим ор=анизацијама које су јавно и ор=анизовано
ис.у7але 7ро.ив ра.а и свих оAлика насиља (Ће.ковић, 1998).

Највећи Aрој женских =ру7а које су оAухваћене у оквиру је2но=
социолошко= ис.раживања из 2001. =о2ине,  основан је  у 2ру=ој
7оловини 2еве2есе.их =о2ина, је2на =ру7а 2а.ира 7ре 1995, че.р-
наес. =ру7а је основано у 7ерио2у 1995–1999. =о2ине, а у 7ерио2у
2000–2001. =о2ине основано је се2ам =ру7а. Како наво2и А. Милић
(2002) разлози за екс7анзију женских =ру7а у наве2еним 7ерио-
2има су лиAералнији услови за ре=ис.рацију невла2иних и ос.а-
лих =рађанских ор=анизација 7осле 1995. =о2ине и =енерално
мањи о.7ор 7рема цивилном сек.ору и ње=овим ор=анизација-
ма у 2руш.ву (с.р. 37–38).

У 7осле2њој 2еценији, а 7осеAно 2анас, је2ан о2 најважнијих
фак.ора за о7с.анак и женских и 2ру=их оAлика цивилно= 2ело-
вања је, нажалос., (не)мо=ућнос. финансирања. И њих у=лавном
финансирају с.ране фон2ације. Према ис.раживању о женским
=ру7ама (Милић, 2002), све =ру7е (уку7но је ис.раживањем оAу-
хваћено 23 женске =ру7е из СрAије и Црне Горе) навеле су .ри вр-
с.е финансирања: се2ам =ру7а је навело 2а се финансирају 7ре-
.ежно или искључиво о2 с.раних 2она.ора, шес. =ру7а које се
финансирају о2 2омаћих и с.раних 2она.ора и 7е. =ру7а је наве-
ло 2а их финансирају с.рани 2она.ори и 2а имају влас.и.е 7ри-
хо2е. Према А. Милић 

„ра2и се о женским ор=анизацијама које су формиране у Евро7и,
или Америци или су ин.ернационално= карак.ера и имају као је2-
ну о2 својих Aи.них функција 7о2ршку, 7ома=ање и финансирање
о2ређених 7ро=рама у с.раним земљама, 7ре.ежно неразвијеним
и сиромашним (OXFAM, UNHCR, ARC, Save the Children, La Strada
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Star и 2р.). Међу 2омаћим 2она.орима су неке 2омаће хумани.ар-
не ор=анизације и 7оли.ичко-е2ука.ивне ор=анизације. Највећи
2ео сре2с.ава 7о.иче о2 Сорош фон2ације (с.р. 43)”.

Према 7о2ацима из 2ирек.оријума Цен.ра за развој не7ро-
фи.но= сек.ора (ЦРНПС, 2011) Aрој чланова женских невла2иних
ор=анизација је веома шаренолик, и креће се  о2 ни је2но= члана
2о 7реко 100 чланова, највећи Aрој ор=анизација наво2и 2а има
о2 2есе. 2о .ри2есе. чланова. Изузе.ак су .ри ор=анизације:
Женски 7рос.ор Ниш (100 чланова); Женске Aана.ске иниција.и-
ве (300 чланова) и ор=анизација Цен.ар за 7равну заш.и.у „Right
to protect”  Бео=ра2 која наво2и 7о2а.ак о2 3567 чланова, 7ри
чему нема за7ослених у ра2ном о2носу ни ан=ажованих 7о у=о-
вору, а Aрој волон.ера ове ор=анизације је 7е.. Већина женских
невла2иних ор=анизација нема за7ослених у ра2ном о2носу
(7реко шез2есе. ор=анизација), у неколико ор=анизација .ај Aрој
креће се о2 је2но= 2о 7е.наес. за7ослених. Такође, већина ор=а-
низација нема ни осоAа ан=ажованих 7о у=овору (7реко шез2е-
се.), Aрој за7ослених 7о у=овору креће се о2 је2ан 2о 36. У свих 95
ор=анизација које су еви2ен.иране у 2ирек.оријуму ЦРНПС, Aрој
волон.ера је између 2есе. и 7е.наес..

Дру=и важан 7о2а.ак о начину функционисања женских не-
вла2иних ор=анизација су начини извора финансирања. Према
7о2ацима ЦРНПС као =лавни извор финансирања већина жен-
ских ор=анизација у 7онуђеним о7цијама (=лавни начин финан-
сирања и 2ру=и најважнији начин финансирања), наво2е као
=лавни извор финансирања фон2ације, а ређе и као 2ру=и најва-
жнији извор. О2 ос.алих извора финансирања наве2ени су: вла-
с.и.и извори; сре2с.ва из Aуџе.а локалне заје2нице; чланарина;
сре2с.ва из ре7уAличко= Aуџе.а; 2онације 7ривре2них лица и
7рива.не 2онације (ЦРНПС, 2011). ПроAлеми у 2еловању женских
=ру7а и ор=анизација су ви2љиви, 7роAлем њихово= о7с.анка
с оAзиром на 7оош.рене кри.еријуме за 2оAијање нових 2онаци-
ја за 7ројек.е, за.им о2ређивање 7риори.е.а (и значаја 7ројека-
.а) и 2ру=и зах.еви који о7.ерећују и 2ру=е невла2ине ор=аниза-
ције и сужавају 7рос.ор за њихово 2еловање. Дру=и 7роAлем се
осликава кроз уну.рашње 7оимање начина и оAлика 2еловања
женских =ру7а и ор=анизација међу самим ак.ивис.кињама. На-
име, уочено је 2а се неке женске =ру7е зAо= чес.о= о.7ора мњења
7рема .оме 2а ли има разло=а 2а 7ос.оје =ру7е које ће се Aави.и
женским 7роAлемима, чес.о 2екларишу као е2ука.ивне НВО,
иако су, реално, женске =ру7е које се и кроз овај оAлик 2еловања
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залажу за Aољи и квали.е.нији 7оложај жена као 2руш.вене
=ру7е.

ИСТРАЖИВАЊА О ПОЛОЖАЈУ ЖЕНСКИХ 
НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У СРБИЈИ

Кључни циљ ис.раживања ЦИВИКУС Ин2екс цивилно= 2руш.ва
у СрAији, које је с7рове2ено 2004–2006. =о2ине Aио је анализа с.а-
ња цивилно= сек.ора. У оквиру ис.раживања ис7и.ивана је и за-
с.у7љенос. равно7равнос.и међу 7оловима, о2носно у ком с.е-
7ену цивилно 2руш.во корис.и и 7ромовише равно7равнос.
7олова (Миливојевић, 2006, с.р. 122). Коришћени су сле2ећи ин-
2ика.ори: равно7равнос. 7олова уну.ар цивилно= 2руш.ва;
7рак.иковање равно7равнос.и 7олова уну.ар ор=анизација ци-
вилно= 2руш.ва (ОЦД) и акције цивилно= 2руш.ва за 7ромоцију
је2накос.и 7олова. Међу 7ре2с.авницима ОЦД 7реовлађује ми-
шљење 2а је 7ош.овање 7ринци7а равно7равнос.и 7олова чешће
међу 7ри7а2ницима ор=анизација цивилно= 2руш.ва не=о у 2ру-
ш.ву =енерално. Чланови ОЦД сма.рају 2а је уну.ар ор=анизација
више жена не=о мушкараца и 2а су женске =ру7е у.ицале на ши-
рење свес.и о значају равно7равнос.и међу 7оловима у 2руш.ву.
Међу.им, у ис.ом ис.раживању, 7рема оцени 44% ре=ионалних
кључних ак.ера, уло=а  сексис.ичких =ру7а у цивилном 2руш.ву
је Aезначајна, а 19% сма.ра 2а је уло=а о=раничена. Већина ак.ера
није мо=ла 2а наве2е није2ну сексис.ичку =ру7у, а веома ре.ки
су они који имају не=а.иван с.ав 7рема =еј  7ара2и и осоAама раз-
личи.их сексуалних о7ре2ељења. Пре2с.авници ор=анизација
цивилно= 2руш.ва сма.рају 2а је равно7равнос. 7олова зас.у-
7љена у 2руш.ву, али 2а цивилно 2руш.во не 7ромовише 2овољ-
но равно7равнос. 7олова на националном нивоу (Миливојевић,
2003, с.р. 122–123). Резул.а.и ово= ис.раживања 7оказују какав је
о2нос чланова ОЦД и 7рема равно7равнос.и 7олова. Дру=и 7о2а-
ци су резул.а.и 2оAијени на основу с.авова о7ш.е 7о7улације о
равно7равнос.и 7олова из ис.раживања о женским =ру7ама из
2001. =о2ине. О .оме ћемо у наре2них неколико реченица.

Ис.раживања о женском 7окре.у и женским =ру7ама и ор=а-
низацијама у СрAији и Црној Гори оAављено је 2001. =о2ине (Ми-
лић, 2002). Је2на о2 намера ис.раживања Aила је 2а се у.вр2и
о2нос 7рема феминизму и ро2ној равно7равнос.и у нашем 2ру-
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ш.ву. Ис.раживањем су оAухваћене .ри =ру7е ис7и.аника: ак.и-
вис.киње женских =ру7а и ор=анизација; жене на ис.акну.им
2руш.веним 7озицијама и јавно мњење (жене и мушкараци).
У7и.ник за о7ш.у 7о7улацију са2ржао је 7и.ања која се о2носе
на с.авове ис7и.аника (мушкараца и жена) о феминизму, равно-
7равнос.и 7олова, као и 7и.ања о 7ознавању ра2а женских =ру-
7а. Према резул.а.има 67,1% ис7и.аника (узорак је чинило 1423
ис7и.аника оAа 7ола) је на 7и.ање Да ли с�е чули у својој сре�ини за
женске  ру!е? о2=оворило 2а није чуло, а је2на .рећина 2а је чула
(29,3%). За.им, 38% ис7и.аника је на 7и.ање Да ли зна�е чиме се
ове  ру!а $аве? .вр2ило 2а зна, 35% је рекло 2а не зна, а 24% ис7и-
.аника није 2ало никакав о2=овор. На 7и.ање Да ли знају �а наве�у
за ш�а се ове  ру!е конкре�но залажу? чак 2ве .рећине (60,0%) ис7и-
.аника о2=оворило је 2а не зна. На основу 7о2а.ака из ово= ис.ра-
живања можемо 2а закључимо 2а су знање и информисанос.
=рађана (мушкараца и жена) о ра2у  женских =ру7а веома ниски
и 2а =рађани, нажалос., не 7ри2ају ор=анизацијама већи значај у
2руш.ву.

Поређења ра2и, и 7рема резул.а.има из ЦИВИКУС ис.ражи-
вања (2004–2006) женске =ру7е су ниско ран=иране. Наиме, 7рема
с.аву =рађана 7е. најмање значајних ор=анизација цивилно=
2руш.ва јесу: женске =ру7е, =ру7е мла2их, рели=иозне и 2уховне
ор=анизације, з2равс.вене =ру7е/у2ружења социјалне заш.и.е,
за које је све=а 3% =рађана навело 2а су важне. Према мишљењу
=рађана најмање су значајне ор=анизације за заш.и.у живо.не
сре2ине – само 1% =рађана је рекло 2а су важне.  За.им, 7е. нај-
значајнијих ор=анизација цивилно= 2руш.ва 7о оцени =рађана
су: ор=анизације за љу2ска 7рава и с7ор.ска у2ружења (23,0%). На
.рећем и че.вр.ом мес.у су 7оли.ичке =ру7е, 7окре.и или 7ар-
.ије (21,0%) и ра2нички син2ика.и (15,0%). Професионална у2ру-
жења су на 7е.ом мес.у (9,0% =рађана). Грађани су навели разли-
чи.а оAјашњења, а најчешћи разлози за 7ри7а2ање некој =ру7и
везани су за 2ружења и социјалне кон.ак.е (24,0%), зAо= за2овољ-
с.ва и релаксације (19%), и зAо= Aлискос.и и2еја и вре2нос.и које
ор=анизација 7ро7а=ира (16,0%). Само 6% =рађана је навело 2а је
.о зAо= о2лука које су везане за сре2ину у којој живимо, или зAо=
очувања .ра2иције и националних вре2нос.и, 7а.рио.изма и
вере. Такође, само 5% =рађана оцењује ор=анизацију значајном
зAо= 7о.реAе 2а кроз ор=анизације ос.вари своја 7рава и циљеве
(Миливојевић, 2006, с.р. 55–56). На основу резул.а.а из наве2е-
них ис.раживања можемо 2а закључимо 2а =рађани нису Aили у
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већој мери у7озна.и са 2еловањем женских ор=анизација и 2а
женске ор=анизације =рађани не 7ерци7ирају као ор=анизације
о2 о7ш.е2руш.вено= значаја.

На основу резул.а.а ис.раживања о цивилном 2руш.ву у СрAи-
ји у 7ерио2у 2004–2006. и ис.раживања из 2009. =о2ине имамо
уви2 у с.авове =рађана о у.ицају и значају ор=анизација цивилно=
2руш.ва. Иако у7и.ници из оAа ис.раживања нису са2ржали 7о.-
7уно ис.а 7и.ања, оAа у7и.ника са2рже 7и.ања на основу којих се
мо=у у7оре2и.и с.авови о цивилном сек.ору и ор=анизацијама у
2ва наве2ена 7ерио2а. На 7оче.ку, укра.ко основни 7о2аци о ис-
.раживању и социо2емо=рафске карак.ерис.ике ис7и.аника.
Узорак је оAухва.ио 1500 =рађана СрAије. Дизајн узорка је више-
е.а7ни с.ра.ификовани, основни с.ра.уми су Војво2ина, Бео=ра2,
Цен.рална и За7а2на СрAија, Јужна и Ис.очна СрAија, а у оквиру
ових с.ра.ума извршена је 7о2ела на =ра2ска и ’ос.ала’ насеља. У
узорку је оAезAеђена равномерна зас.у7љенос. ис7и.аника 7ре-
ма 7олу (50,4% мушкараца и 49,6% жена). Према 7о2ацима равно-
мерно су зас.у7љени ис7и.аници скоро свих с.аросних 2оAи. У
највишем 7роцен.у су ис7и.аници у с.аросној 2оAи између 25 и
34 =о2ине (21,6% мушкараца и 20,6% жена). За.им 19,4% мушкараца
је с.арос.и о2 45 2о 54 =о2ине, а 17,6% с.арос.и 65 и више =о2ина.
Ко2 жена 19,0% је у с.аросној 2оAи о2 55 2о 64 =о2ине. Најнижи 7ро-
цена. и мушкараца и жена у узорку је у 2оAи 18–24 =о2ине (10,7%
мушкараца и 10,1% жена). Према оAразовној с.рук.ури најзас.у-
7љенији су ис7и.аници са завршеном сре2њом школом (сре2ња
с.ручно/.ехничка школа) и .о 50,7% мушкараца и 46,5% жена.

У наре2ној .аAели (.аAела 1) наве2ени су 7о2аци о учешћу ис-
7и.аника у различи.им у2ружењима и  ор=анизацијама. С оAзи-
ром на .о 2а све наве2ене ор=анизације не 7о.7а2ају 7о2 ор=ани-
зације цивилно= 2руш.ва, 7рокомен.арисаћемо учешће жена и
мушкараца у ор=анизацијама за заш.и.у живо.не сре2ине, хума-
ни.арним/2оAро.ворним ор=анизацијама и женским ор=аниза-
цијама.

 

НЕ 
ПРИПАДА

НЕАКТИВАН 
ЧЛАН

АКТИВАН 
ЧЛАН

УКУПНО

 Н % Н % Н % Н %

ПОЛ М.
ЦРКВА ИЛИ РЕЛИГИЈСКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА
452 59,8 201 26,6 103 13,6 756 100,0

ЧЛАНСТВО У ОРГАНИЗАЦИЈАМА ПРЕМА ПОЛУ/2009. (ИЗВОР: АРГУМЕНТ 2009).
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На основу 2а.их о2=овора може се уочи.и 2а и мушкарци и же-
не већином нису 7ри7а2ници неке о2 наве2ених ор=анизација
цивилно= 2руш.ва, јер 7реко 90% и мушкараца и жена у узорку
нису чланови није2не о2 наве2ених невла2иних ор=анизација.
Такође, није 7рису.на значајна разлика у 7роцен.има између

  
СПОРТСКО ИЛИ РЕКРЕАТИВНО 

УДРУЖЕЊЕ
581 76,9 85 11,2 90 11,9 756 100,0

  
УМЕТНИЧКО, МУЗИЧКО ИЛИ 

ОБРАЗОВНО УДРУЖЕЊЕ
672 88,9 40 5,3 44 5,8 756 100,0

  СИНДИКАТ 653 86,4 65 8,6 38 5,0 756 100,0

  ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА 617 81,6 71 9,4 68 9,0 756 100,0

  
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
705 93,3 33 4,4 18 2,4 756 100,0

  ПРОФЕСИОНАЛНО УДРУЖЕЊЕ 693 91,7 30 4,0 33 4,4 756 100,0

  
ХУМАНИТАРНА ИЛИ ДОБРОТВОРНА 

ОРГАНИЗАЦИЈА
699 92,5 29 3,8 28 3,7 756 100,0

  ОРГАНИЗАЦИЈА ПОТРОШАЧА 733 97,0 17 2,2 6 ,8 756 100,0

  ЖЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 738 97,6 14 1,9 4 ,5 756 100,0

  НЕКА ДРУГА 736 97,4 6 ,8 14 1,9 756 100,0

 Ж.
ЦРКВА ИЛИ РЕЛИГИЈСКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА
424 57,0 221 29,7 99 13,3 744 100,0

  
СПОРТСКО ИЛИ РЕКРЕАТИВНО 

УДРУЖЕЊЕ
669 89,9 34 4,6 41 5,5 744 100,0

  
УМЕТНИЧКО, МУЗИЧКО ИЛИ 

ОБРАЗОВНО УДРУЖЕЊЕ
672 90,3 27 3,6 45 6,0 744 100,0

  СИНДИКАТ 661 88,8 48 6,5 35 4,7 744 100,0

  ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА 663 89,1 52 7,0 29 3,9 744 100,0

  
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
706 94,9 29 3,9 9 1,2 744 100,0

  ПРОФЕСИОНАЛНО УДРУЖЕЊЕ 698 93,8 21 2,8 25 3,4 744 100,0

  
ХУМАНИТАРНА ИЛИ ДОБРОТВОРНА 

ОРГАНИЗАЦИЈА
679 91,3 30 4,0 35 4,7 744 100,0

  ОРГАНИЗАЦИЈА ПОТРОШАЧА 727 97,7 11 1,5 6 ,8 744 100,0

  ЖЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 693 93,1 22 3,0 29 3,9 744 100,0

  НЕКА ДРУГА 734 98,7 1 ,1 9 1,2 744 100,0

ЧЛАНСТВО У ОРГАНИЗАЦИЈАМА ПРЕМА ПОЛУ/2009. (ИЗВОР: АРГУМЕНТ 2009).
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мушкараца и жена који се изјашњавају као неак.ивни или ак.ив-
ни чланови. Процен.и за о2=оворе о (не)ак.ивном чланс.ву кре-
ћу се о2 0,5% 2о 5,0%. Можемо 2а закључимо 2а већина ис7и.ани-
ка у узорку не учес.вује у ра2у ор=анизација цивилно= 2руш.ва,
ш.о еви2ен.но 7оказује и о2нос =рађана 7рема овој врс.и 2ру-
ш.вено= ак.ивизма и 7рема цивилном 2руш.ву у целини.

Је2ан о2 циљева ис.раживања из 2009. =о2ине Aио је у.врђива-
ње с.авова =рађана СрAије о 2еловању ор=анизација цивилно=
2руш.ва и =енерално о значају цивилно= 2руш.ва. Поверење =ра-
ђана у инс.и.уције је свакако важно за функционисање и 2ржав-
них инс.и.уција, али и 2ру=их оAлика 2руш.вено= ор=анизовања
у које с7а2а и цивилно ор=анизовање. Према о2=оворима на 7и.а-
ње о 7оверењу =рађана у ор=анизације цивилно= 2руш.ва можемо
2а у.вр2имо какви су с.авови о ор=анизацијама цивилно= 2ру-
ш.ва и колико је цивилно 2руш.во важно за =рађане. Ис7и.аници
су замољени 2а 2ају о2=овор на 7и.ање Може�е ли, за сваку о� наве-
�ених ор анизација, рећи колико !оверења у њих има�е? Понуђена су
че.ири о2=овора: велико 7оверење, 7оверење, не .ако велико 7о-
верење и уо7ш.е немам 7оверење у наве2ене инс.и.уције. У .аAе-
ли 2 налазе се 7о2аци о свим о2=оворима ис7и.аника о 7оверењу
у инс.и.уције из Цивикус ис.раживања. С оAзиром на мнош.во
ор=анизација, о2 цркве, војске и новина 2о Евро7ске уније и Ује-
2ињених нација 7рема чијем 2еловању су ис7и.аници исказива-
ли ниво 7оверења, ми ћемо за 7о.реAе ово= ра2а 7рокомен.ариса-
.и с.авове о (не)7оверењу =рађана 7рема невла2иним ор=аниза-
цијама. Ниво (не)7оверења =рађана у НВО у7оре2ићемо са нивоом
(не)7оверења које ис7и.аници 7оказују 7рема 2ржавним ор=ани-
зацијама. Но, 7ре не=о 7рокомен.аришемо 7о2а.ке из .аAеле, 7о-
.реAно је 2а наве2емо и 7о2а.ак 2а је на 7и.ање Уо!ш�ено  оворећи,
�а ли се може рећи �а се већини љу�и може верова�и или мора�е $и�и
веома !ажљиви у о!хођењу са �ру им љу�има? Дакле, 10,7% ис7и.а-
ника о2=оворило је 2а се већини љу2и може верова.и, а чак 88,3%
ис7и.аника је о2=оворило 2а се мора Aи.и веома о7резан у о2носу
са 2ру=им љу2има. Овај 7о2а.ак 7оказује висок с.е7ен не7овере-
ња међу љу2има у свако2невном живо.у, а .о .акође у.иче и на
(не)7оверење у ор=анизације, Aило 2а су у 7и.ању 2ржавне или
цивилне ор=анизације. Друш.вена клима у којој 7ос.оји висок
ниво не7оверења и неразумевања међу =рађанима није 7о=о2на
за 2руш.вени развој и на7ре2ак, а у .аквим 2руш.веним околно-
с.има ни ор=анизације цивилно= 2руш.ва не мо=у 2а се развијају.
Тако су се на 7ример, како наво2и Лазић (2005), зAо= 2руш.вене
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кризе 1993. =о2ине, и 2рас.ично= 7а2а 7росечних месечних 2охо-
2ака „усмериле 7рак.ично све ак.ивнос.и скоро целоку7но= с.а-
новниш.ва на ’ма.еријалис.ичке циљеве’, .ј. на о2ржавање 7уке
е=зис.енције. У .ако суженом живо.ном ви2окру=у, соли2арис-
.ички цивилни оквир Aио је неизAежно 7о.7уно а7сорAован е=о-
ис.ичким ин2иви2уализмом” (с.р. 72).

Без о2=о-
вора/Не 
знам

Велико 
7оверење

Пове-
рење

Не .ако 
велико 
7оверење

Уо7ш.е 
немам 7о-
верење

Уку7но

 Поверење: Н % Н % Н % Н % Н % Н %

Пол М.  Цркве 1 ,1 140 18,5 325 43,0 201 26,6 89 11,8 756 100,0

  Војска   84 11,1 322 42,6 234 31,0 116 15,3 756 100,0

  Новине 4 ,5 16 2,1 110 14,6 426 56,3 200 26,5 756 100,0

  Телевизија 6 ,8 15 2,0 140 18,5 416 55,0 179 23,7 756 100,0

  Син2ика.и 4 ,5 15 2,0 126 16,7 376 49,7 235 31,1 756 100,0

  Полиција 3 ,4 53 7,0 281 37,2 254 33,6 165 21,8 756 100,0

  Су2ови 1 ,1 34 4,5 185 24,5 323 42,7 213 28,2 756 100,0

  Вла2а СрAије 1 ,1 16 2,1 120 15,9 297 39,3 322 42,6 756 100,0

  Поли.ичке 
7ар.ије

1 ,1 9 1,2 57 7,5 296 39,2 393 52,0 756 100,0

  Парламен. 4 ,5 6 ,8 92 12,2 304 40,2 350 46,3 756 100,0

  Државне 
служAе, а2-
минис.ра-
ција

2 ,3 12 1,6 118 15,6 362 47,9 262 34,7 756 100,0

  Велике ком-
7аније

9 1,2 13 1,7 105 13,9 339 44,8 290 38,4 756 100,0

  Ор=аниза-
ције за за-
ш.и.у жи-
во.не 
сре2ине

8 1,1 54 7,1 332 43,9 259 34,3 103 13,6 756 100,0

  Женске ор=а-
низације

12 1,6 47 6,2 310 41,0 264 34,9 123 16,3 756 100,0

  ДоAро.ворне 
или хумани-
.арне ор=а-
низације

4 ,5 76 10,1 312 41,3 278 36,8 86 11,4 756 100,0

ТАБЕЛА 1: ПОВЕРЕЊЕ У ИНСТИТУЦИЈЕ ПРЕМА ПОЛУ/2009. (ИЗВОР: АРГУМЕНТ 2009)
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Дакле, ис7и.аници су, 7осма.рано кроз 7роцен.е, исказали
своје (не)7оверење у женске ор=анизације на сле2ећи начин (.а-
Aела 2): 6,2% мушкараца има велико 7оверење; 41,0% 7оверење,

  Евро7ска 
унија

7 ,9 46 6,1 207 27,4 258 34,1 238 31,5 756 100,0

  Ује2ињене 
нације

7 ,9 35 4,6 182 24,1 300 39,7 232 30,7 756 100,0

 Ж. Цркве 3 ,4 151 20,3 307 41,3 201 27,0 82 11,0 744 100,0

  Војска 4 ,5 75 10,1 308 41,4 268 36,0 89 12,0 744 100,0

  Новине 2 ,3 11 1,5 94 12,6 444 59,7 193 25,9 744 100,0

  Телевизија 3 ,4 14 1,9 117 15,7 464 62,4 146 19,6 744 100,0

  Син2ика.и 6 ,8 8 1,1 125 16,8 378 50,8 227 30,5 744 100,0

  Полиција 2 ,3 52 7,0 284 38,2 277 37,2 129 17,3 744 100,0

  Су2ови 5 ,7 33 4,4 210 28,2 320 43,0 176 23,7 744 100,0

  Вла2а СрAије 9 1,2 21 2,8 144 19,4 321 43,1 249 33,5 744 100,0

  Поли.ичке 
7ар.ије

5 ,7 8 1,1 61 8,2 310 41,7 360 48,4 744 100,0

  Парламен. 5 ,7 9 1,2 93 12,5 333 44,8 304 40,9 744 100,0

  Државне 
служAе, а2-
минис.ра-
ција

4 ,5 15 2,0 120 16,1 398 53,5 207 27,8 744 100,0

  Велике ком-
7аније

9 1,2 17 2,3 117 15,7 353 47,4 248 33,3 744 100,0

  Ор=аниза-
ције за за-
ш.и.у жи-
во.не 
сре2ине

6 ,8 64 8,6 343 46,1 239 32,1 92 12,4 744 100,0

  Женске ор=а-
низације

5 ,7 75 10,1 360 48,4 218 29,3 86 11,6 744 100,0

  ДоAро.ворне 
или хумани-
.арне ор=а-
низације

6 ,8 82 11,0 302 40,6 269 36,2 85 11,4 744 100,0

  Евро7ска 
унија

8 1,1 36 4,8 181 24,3 306 41,1 213 28,6 744 100,0

  Ује2ињене 
нације

7 ,9 30 4,0 178 23,9 307 41,3 222 29,8 744 100,0

ТАБЕЛА 1: ПОВЕРЕЊЕ У ИНСТИТУЦИЈЕ ПРЕМА ПОЛУ/2009. (ИЗВОР: АРГУМЕНТ 2009)
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34,9% не .ако велико 7оверење и 16,3% уо7ш.е нема 7оверење.
Уколико, саAеремо о2=оворе 1 и 2 (велико !оверење и !оверење) 2о-
Aијамо 7о2а.ак 2а 47,2% мушкараца има 7оверење у женске ор=а-
низације, а саAирањем о2=овора не �ако велико !оверење и уо!ш�е
немам !оверење 2оAијамо 7о2а.ак 2а 51,2% мушкараца нема 7ове-
рење у ове ор=анизације. Дакле, неш.о чешће мушкарци немају
7оверење у женске ор=анизације, али разлика није с.а.ис.ички
значајна. Резул.а.и 2оAијени након изјашњавања жена =ласе: у
узорку се 10,1% жена изјаснило 2а има велико 7оверење у женске
ор=анизације, 48,4% 2а има 7оверење, 29,3% 2а нема .ако велико
7оверење и 11,6% 2а уо7ш.е нема 7оверење. Уколико саAеремо
о2=оворе, као и у 7ре.хо2ном случају, 58,5% жена има 7оверење у
женске ор=анизације, а 40,9% нема 7оверење. Дакле, и у 7о=ле2у
7оверења и у 7о=ле2у не7оверења женске ор=анизације 7рису.-
на је разлика 7рема 7олу. Ка2а је у 7и.ању 7оверење око 11% же-
на чешће исказује 7оверење у женске ор=анизације не=о мушкар-
ци (47,2% мушкараца и 58,5% жена има 7оверење). С 2ру=е с.ране,
и у 7о=ле2у не7оверења ис7и.аника слична је си.уација јер око
10% мушкараца чешће не=о жена нема 7оверење у женске ор=а-
низације (40,9% жена нема 7оверење у женске ор=анизације и
51,2% мушкараца). На основу 2оAијених резул.а.а, мушкарци и
жене се разликују у с.авовима о 7оверењу у женске ор=анизације
ш.о свакако има у.ицај на 2ру=ачије вре2новање женских ор=а-
низација у 2руш.ву. С оAзиром на чињеницу 2а жене чешће не=о
мушкарци исказују 7оверење у женске ор=анизације, можемо 2а
закључимо 2а је, 2елимично, сврха 7ос.ојања женских ор=аниза-
ција које су 7римарно усмерене на 7оAољшање 7оложаја жена
као своје циљне =ру7е ис7уњена.

Да Aисмо илус.ровали 2а ли има разлике у 7оверењу ис7и.а-
ника 7рема невла2иним ор=анизацијама и 2ржавним ор=аниза-
цијама, у7оре2ићемо 7ре.хо2не резул.а.е о (не)7оверењу ис7и-
.аника у женске ор=анизације са резул.а.има о (не)7оверењу
ис7и.аника у 2ржавне служAе/а2минис.рацију. Ра2и 7ре=ле2-
нос.и, о2мах ћемо саAра.и о2=оворе „велико 7оверење” и „7ове-
рење” и „не .ако велико 7оверење” и „7о.7уно не7оверење” ис-
7и.аника у 2ржавне служAе/а2минис.рацију. На основу .о=а
2оAијамо сле2еће резул.а.е: 18,1% жена има 7оверење у 2ржавне
служAе, и чак 81,3% нема 7оверење. Мушкарци се, .акође, у висо-
ком 7роцен.у изјашњавају 2а немају 7оверење у 2ржавне служ-
Aе/а2минис.рацију (82,6%),  а 7оверење исказује само 17,2% му-
шкараца.Резул.а.и ово= ис.раживања су 7оказали 2а =рађани
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чешће немају 7оверење у 2ржавне служAе/а2минис.рацију не=о
у наве2ене ор=анизације цивилно= 2руш.ва. Овакви с.авови =ра-
ђана о 7оверењу у невла2ине ор=анизације и 2ржавне инс.и.у-
ције и служAе 7ре2очавају и с.авове =рађана о .оме којим ор=а-
низацијама, 2ржавним или невла2иним, мож2а у Aу2ућнос.и
мо=у 2а.и 7ре2нос. у ефикаснијем решавању 2руш.вених 7ро-
Aлема. Али, .акође, изрази.о не7оверење =рађана у 2ржавне ин-
с.и.уције је о2раз с.ања 2руш.вене свес.и и не=а.ивно= о2носа
7рема 2ржави у целини, које никако није 7овољно за развој и на-
7ре2ак наше= 2руш.ва.

ЗАКЉУЧАК Цивилно 2руш.во Aи .реAало 2а има значајан у.ицај на 7ози.ив-
не 2руш.вене 7ромене, јер су ор=анизације које чине цивилно
2руш.во чес.о 7рви „2е.ек.ори” о2ређених 2руш.вених 7роAле-
ма и оне које се 7рве суочавају са 7роAлемима и 7окушавају 2а их
реше. Без оAзира на (не)развијенос. неке земље важно је 2а ор=а-
низације цивилно= 2руш.ва 7ос.оје и 2елују у кон.инуи.е.у и у
кризним и у мирним 2руш.веним 7ерио2има, иако 2руш.вена
клима није увек 7о=о2на за њихов ра2. У мери у којој ор=анизаци-
је цивилно= 2руш.ва Aу2у ус7еле 2а колико-.олико ус7ос.аве
равно.ежу  између својих 7римарних циљева 2а за2овоље о2ре-
ђене 7о.реAа =рађана, 2ржавно= у7лива у њихово 2еловање и за-
х.ева с.раних 2она.ора, у.олико ће и о7рав2а.и своју 2руш.ве-
ну уло=у. Наравно, .о 7о2разумева умешнос. чланова ОЦД 2а
коор2инирају више различи.их зах.ева и ак.ивно и 7ерманен.-
но 2елују у 2руш.ву.

У 7ре.хо2ном 2елу ра2а ви2ели смо 2а ак.ивно 2еловање ор-
=анизација цивилно= 2руш.ва није увек је2нос.авно, и 2а се ве-
лики Aрој ор=анизација није снашло и ускла2ило свој ра2 са 7о-
.реAама „.ржиш.а” у смислу њихово= 7ош.овања 7равила за
учешће на конкурсима о2 којих 2ирек.но зависи и о7с.анак ор-
=анизација. Такође, важно је 2а се ус7ос.ави и о2ржава сара2ња
између ор=анизација цивилно= 2руш.ва и размена искус.ава,
ш.о 7ре2с.авља изазов зAо= међусоAно= .акмичења за оAезAеђи-
вање финансија, али .а сара2ња није нужно и неос.варљива. Ми-
шљења смо 2а је .о 7осеAно важно у случају женских ор=аниза-
ција, које, Aез оAзира на .и7 2ела.нос.и (е2укација, AорAа 7ро.ив
насиља на2 женама и 2р.), имају је2ну ис.у циљну =ру7у – жене у
2руш.ву. У ра2у смо, на основу 7о2а.ака из неколико ис.ражива-
ња, указали и на с.ање у цивилном 2руш.ву, а 7осеAно у жен-
ским ор=анизацијама. Нажалос., на основу резул.а.а наве2ених
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ис.раживања можемо 2а закључимо 2а женске ор=анизације у
2руш.ву још нису 7ре7озна.е као веома важне.

Женска у2ружења су је2на о2 7рвих ал.ерна.ивних у2ружења
основана с краја XIX и 7оче.ка XX века у СрAији и као .аква 7ре2-
с.ављају је2ан о2 7рвих оAлика цивилно= ор=анизовања у савре-
меном смислу. Међу.им, иако женске ор=анизације имају 2у=у,
али не и кон.инуирану .ра2ицију у нашем 2руш.ву, и ове ор=а-
низације су 7рележале „2ечје Aолес.и” као и 2ру=е ор=анизације
цивилно= 2руш.ва, Aез оAзира на разлике у 2ела.нос.има и на
различи.е 2руш.вене 7роAлеме које 7окушавају 2а реше.

С оAзиром на 7оче.ни ен.узијазам и Aез оAзира на све 7ре7ре-
ке у ра2у невла2иних ор=анизација .оком  2еве2есе.их =о2ина,
за.им, и неколико наре2них =о2ина 7осле 2000. =о2ине, за ор=а-
низације цивилно= 2руш.ва Aиће 7рави изазов 2а о7с.ану у са2а-
шњој 2руш.веној клими економске оску2ице и смањено= 7рили-
ва новца из 2омаћих и с.раних фон2ова. Биће 7о.реAна велика
сналажљивос. цивилних ор=анизација 2а „ускачу” и нас.аве 2а
7о7уњавају 7разан 7рос.ор ак.ивним 2еловањем ка Aољем ре-
шавању 2руш.вених 7роAлема. С оAзиром на с.авове и о2нос =ра-
ђана 7рема ОЦД из ис.раживања, које смо навели у .екс.у, ор=а-
низације цивилно= 2руш.ва мораће 2а уложе велику енер=ију и
умешнос. 2а анимирају =рађане 2а учес.вују у ра2у ор=аниза-
ција, 2а за2овоље 2руш.вене 7о.реAе за решавањем ак.уелних
2руш.вених 7и.ања у оквиру ор=анизација и, наравно, 2а оAезAе-
2е наклонос. с.раних фон2ација 2а финансирају 7ројек.е. Све
ор=анизације цивилно= 2руш.ва 7ролазе кроз 7ерио2 7рила-
=ођавања 2руш.веном кон.екс.у ка2а се сусрећу са неразуме-
вањем 7рема њиховом 2еловању или неоAавеш.енос.и о2 с.ра-
не најважнијих ак.ера цивилно= 2руш.ва – =рађана.
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SUMMARY CIVIL SOCIETY AND WOMEN’S NGOS IN SERBIA

In the paper we examine the position of civil society in Serbia,
particularly women's NGOs. In the first part of the paper author will
point out the concept and development of the concept of non-
governmental organizations as well as the position and problems of
civil society in Serbia. In the second part of the paper the author
deals with the emergence and development of women's organiza-
tions and points out some problems in their work within civil
society. In this section, we will point out the important information
from the researches of women's NGOs in Serbia. 
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