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УДК336.6:061.2(497.16)

Оригиналнинаучнирад

ИванаВујовић*,ЗлаткоВујовић**

С а ж е т а к :

ЧланаксебавиразвојемневладинихорганизацијауЦрнојГори
ипитањемњиховефинансијскеодрживости.Наталасудемо
кратскетранзицијеиконсолидацијеуЦрнојГори,дошлоједо
оснивањабројнихневладинихорганизација.Упочетку,ријеч
јебилаоначинуокупљањапротивникатадашњегцрногорског
режима,којисенијесуопредијелилизапартијскиопозициони
аранжман,доксунајзначајнијеНВОипакнасталекаснијеса
циљемдемократизациједруштва,заштитељудскихправа,ус
постављањавладавинеправа,борбепротивкорупције,зашти
теживотнесредине.Усвомразвоју,упериодусавременеЦрне
Горе,невладинсекторјепрошаокрозвишефазадабиод2012.
ушаоуфазу стагнацијеукојој сеидаљеналази.Сама стаг
нацијајеподстакнуталошимодносомсадржавниморганима,
владајућим ДПСом, антизападним опозиционим партијама,
те ограничениммогућностима прикупљања средстава.Сред
ствакојадржаваиздвајазадјеловањеневладиногсектора,иако
недовољна, нијесу безначајна.Проблем је у лошој политици
планирањатепроцесурасподјелекојијечестопраћентврдња
мао злоупотребама.Изостанакстратешкогприступа, високи
степенполитизације,клијентелизмауњиховојрасподјели,ми
нимализујеутицајдржавнихсредставанапромјенеудруштву.
Стогаучланкусепредлаженоваполитикарасподјелесредста
ваневладиниморганизацијамауЦрнојГорикојомбисезначај
ноунаприједиоинституционалниистратешкиоквирупотребе
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ирасподјеледржавнихсредставаневладиниморганизацијама
уЦрнојГори.
Кључнеријечи:невладинеорганизације,ЦрнаГора,
финансирање,донације

Увод

Зачецимодерногцивилногдруштвавежусезапериодпо
четкадемократскетранзицијеуЦрнојГори,алисуодређениоб
лициорганизованогактивизмагрупаграђанапостојалијошприје
негојеЦрнаГорабилапризнатакаонезависнадржава(1878).По
себнојетобилоизраженоудјеловимаЦрнеГоре,којисууXIX
вијеку под Венецијанском Републиком. Братовштина которских
помораца (Которскеморнарице) јепрво забиљеженофилантроп
ско друштво, чији је статут усвојен 1463. године, а које је реги
стровано уВенецији 1491. године.Када је ријеч о континентал
номдијелуЦрнеГоре,културадавањанијебиларазвијена,усљед
веомависокогстепенасиромаштва.Постепено,стасаваојеислој
имућнихљуди,алионинијесуосјећалипотребудапомажу,макар
ненасистемскиначин.ИзузетаксупредстављаликраљНиколаи
његоважена краљицаМилена која је била покровитељЦрвеног
крстаЦрнеГоре.1)

Упериодуједностраначја„правноуређењеслободеудру
живањаубившојЈугославијијесведо70тихгодинаXXстољећа
рјешаванонаразинифедерације,пајеусвимрепубликамаважио
истифедералнизакон”.2)Тадашњиправнисистемјепрепознавао
двије форме цивилних организација што је било уређено репу
бличкимзаконодавствима:невладинаудружењаидруштвенеорга
низације.Уграђанскомдјеловањудоминиралесудруштвенеорга
низацијекаорецимоФеријалнисавезилиСавезизвиђача,којесу
уживалеснажнуподршкудржаве.

1 ДрагутинПаповић,„ПримјерифилантропијеуЦрнојГоридокрајаXXвије
ка“,ФАКТ,Подгорица,2009,стр.22.

2 GojkoBežovan,MladenIvanović,„RazvojcivilnogdruštvauHrvatskoj”,UNDP 
u Hr vat skoj,Zagreb,2006,стр.12.
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Развојневладиногсектора 
усавременојЦрнојГори

Користићемо се подјеломна петфаза развоја цивилног
сектора у периодунакон увођења вишестраначја уЦрнојГори.3)
Какоупосматраномвременскомраздобљунијемијењанавластна
државномнивоу,заосновнифактордефинисањапоменутихфаза
развоја узет је однос државе према невладиним организацијама.
Овај однос је истовремено показатељ става који држава заузима
премавриједностимакоје заступајукључненевладинеорганиза
ције,каоштосуљудскаправаислободе,владавинаправа,борба
противкорупције.

Фазаиницијализације(1989–1996)

Фазоминицијализацијеозначавасепроцеспочетногфор
матирањасектора.Увођењемвишестраначкогсистемастворенису
условизаслободноформалноудруживањеграђана,штонијебио
случајупретходномпериоду.Наовајначиннасталасубројнаудру
жења,којасуобиљежилатадашњиразвојирадцивилногдруштва,
алииполитичкодјеловањекаоштосу:Удружењезаунапређивање
демократских процеса, Удружење за југословенску демократску
иницијативу,Демократскаалтернатива.4)Некановооснованаудру
жењасуокупиладисидентекојејепрогањалаондашњацрногорска
власт,тадаусавезништвусаМилошевићем.Доминантандиоњих
себавиозаштитомцрногорскогидентитета(МатицаЦрногорска,
ПЕНцентар...),штојебилоодзначајаусљедснажногвеликосрп
скогнационалистичкогналетапристалицаСлободанаМилошеви
ћа.Истиформатсукористилиисрпскинационалисти.Првемо
дерненевладинеорганизацијекојесунасталеуовомпериодусу
ЦЕДЕМ(1995),Јувентас(1996),АНИМА(1996),ЗИД(1996).

3 ZlatkoVujović,“CivilSocietyinCentralandEasternEurope:Takingstockand
looking aheadCountry Report:Montenegro” (у процесу објављивања),Er ste 
Fo un da tion,Wien,2016.

4 ЗлаткоВујовић,ОливераКомар,ДанијелаБошковић,„Статусифинансирање
политичкихпартија“,ЦеМИ,Подгорица,2005,стр.27.
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Фазалиберализације(1997–2000)

Овајпериодјеобиљежилапромјенауодносимазванич
неПодгорицеизваничногБеограда,штојеолакшалорадстраним
донаторима, јер вишенијесудоживљаваникаонепријатељи, већ
каоподршкаразвојудржаве.Стога јеовајпериодобиљеженин
тензивнијимприсуствомирадоминостранихфондацијакаоштоје
Сорошфондација.Невладинсекторјепостепенорастао,настајале
суорганизацијесациљемзаштитеправаспецифичнихгрупа:ЦА
ЗАС(1998),СОСтелефонизаженеидјецужртвенасиља(1998).
Основнаодредницасекторауовомпериодубиојеантимилошеви
ћевскикарактер.

Фазаекспанзије(2000–2006)

НаконМилошевићевогпада,дошлоједоекспанзијене
владинихорганизацијаусљедповећањабројадоступнихфондова.
Насталесупрвеневладинеорганизацијекојесусебавилејачањем
ресурсаневладинихорганизацијаЦРНВО (1999),МАНС (2000),
праћењемизбораЦеМИ(2000),ЦДТ(2000),анаконтогаиоста
лимаспектимавладавинеправа:ЦГО(2002),Европскипокрету
Црној Гори (2000), Удружење младих са хендикепомЦрне Горе
(2001),каоиорганизацијезазаштитуживотнесрединеGreenHo
me(2000)…Уовомпериодуцивилнисекторјенаилазионаотво
реностВладеидржавнихинституција,односнонаспремностна
сарадњу.Отвореностзасарадњу јенајвишебилаизраженаупе
риодунепосреднопредреферендум,каоиупериодукадајеопо
зицијабојкотоваларадпарламента(2004).Тадасуглавниактери
креирањајавнихполитикабилиВлада–НВО,усљедтогаштоје
највећидиоопозицијебојкотоваоовајпроцес.

Фазаконсолидације(2006–2012)

Ову фазу карактерише већа апсорпција ЕУ фондова од
странецрногорскихНВОа,штојеузрокованоотварањемДелега
цијеЕвропскеунијеуЦрнојГори.Овајпериодкарактеришејачање
организацијскихресурсакључнихневладинихорганизација,алии
већатранспарентностуњиховомраду.Поредтрадиционалнихпи
тањаизобластивладавинеправаиборбепротивкорупције,отвара
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сепитањепоштовањаправаЛГБТособа(Јувентас,2009),анаста
јуипрвеЛГБТорганизацијеЛГБТФорумПрогрес (2010),Que
erMontenegro(2012).Оснаженцивилнисекторблискосарађујеса
представницимаЕУ,штојепосљедицачињеницедајепрепознат
каокључниакцелераторнесамобрзиневећиквалитетаструктур
нихреформикојесеспроводеупроцесуевропскихинтеграција.
ОвајпериододликујеснажансукобкључнихНВОсавладајућим
структурама неспремним да се снажније почну обрачунавати са
случајевима корупције.ВладајућиДПСпрекомедија под својом
контроломоштрореагујенакритикекоједолазеизНВОсектора.

Фазастагнације(2012–2016)

Периодстагнације јеобиљежила атмосфераконти
нуираногобрачунавладајућегДПСасакључниморганиза
цијамацивилногдруштва.Овојепосебнодошлодоизражаја
уизвјештавањумедијасацентраламауСрбијикаоштосубе
оградскитаблоидИнформериТВПинк.Оноштоједодатна
карактеристикаовогпериода јесусвеучесталијинападина
лидереНВОаизредоваантизападнеопозиције(ДФ)такода
седиоцивилногсектораналазиподконтинуиранимудари
мадванајјачаполитичкасубјекта.Саједнестраневладајући
ДПСпокушавадаослабикључнекритичаре,асадругестра
не опозициони проруски ДФ покушава да дисциплинује и
цензуришенаступелидераНВОсекторакојикритикујенеке
потезеопозиције.ПаралелносатимЦрнаГорасесуочаваса
снажномполитичкомкризомизазваномнепризнавањемре
зултатапредсједничкихизбора2013.годинетеодстранеопо
зицијеоспоренихпарламентарнихизбораодржаних2016.

АнализастањаневладиногсекторауЦрнојГори

Правниоквир

Оснивањеидјеловањеневладинихорганизацијајепрви
путуредиоЗакононевладиниморганизацијамаиз1999. године.
Важећизакон јеусвојен2011.аступио јенаснагу2012.године.
Законразликуједвијеорганизационеформеневладинихорганиза
ција:(1)невладиноудружење–организацијесачланствоми(2)не
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владинафондација–организацијабезчланства.Црногорскизакон
дозвољава дјеловање невладиних организација које су регистро
ванеудругојдржави.Закондаљекажедасе„непримјењујесена
политичкепартије, синдикалнеорганизације, спортскеорганиза
ције,пословнаудружења,организацијеифондацијечијијеосни
вачдржава,каоинадругеобликеудруживања,којисеоснивају
посебнимзакономилинаосновупосебногзакона,осимнапитања
којанијесууређенатимпосебнимзаконима“.5)РадЦрвеногкрста,
синдиката, вјерских организација, савјета родитеља,школскихи
студентских парламената, спортских друштава је дефинисан по
себним законима. Закон о невладиним организацијама се стога,
измеђуосталих,односиинакултурне,омладинске,организације
којепружајусоцијалнеуслуге,удружењаособасаинвалидитетом,
удружењапацијената, удружењапотрошача, струковнеорганиза
ције,аможесеодноситиинасоцијалнапредузећаакосурегистро
ванакаоНВОи.НВОисуузаконудефинисанекао„добровољне
непрофитнеорганизације”којеостварујуодређениопштициљи
интерес.НВОи, под одређеним органичењима имају могућност
обављањапривреднедјелатностиилиоснивањакомпанија,алиса
циљемподршкеостваривањуциљазбогкогасунасталеиуззадр
жавањепринципанепрофитности.6)

ЗаконоНВОимадефинишеи21приоритетнутему7)од
јавногинтересазакојесеугодишњембуџетуЦрнеГореобезбје

5 Закононевладиниморганизацијама,1999,чл.5.
6 Невладина организацијаможе непосредно обављати привредну дјелатност

утврђенустатутомакосезаобављањетедјелатностиупишеурегистарпри
вреднихсубјеката.Уколикоприхододпривреднедјелатностиутекућојгоди
нипрелазиизносод4.000еура,невладинаорганизацијанеможенепосредно
обављатипривреднудјелатностдокрајатекућегодине.Изузетноодстава2
овог члана, невладина организација може наставити да обавља привредну
дјелатностдокрајатекућегодинеподусловомдаприхододтедјелатности
утекућојгодининепређе20%укупноггодишњегприходаупретходнојка
лендарскојгодини.Добитостваренаобављањемпривреднедјелатностимора
сеупотријебитинатериторијиЦрнеГорезаостваривањециљеварадикојих
је невладина организација основана.Невладина организација обавља при
вреднудјелатностсагласнопосебнимпрописимакојимасеуређујуусловиза
обављањетеврстедјелатности.Приходкојиневладинаорганизацијаоствари
прекоизносаизст.2и3овогчланауплаћујесеубуџетЦрнеГоре”,Закон
оневладиниморганизацијама,СлужбенилистЦрнеГоре,бр.39/2011,члан
29.ж)

7 „Социјалнаи здравствена заштита, смањењесиромаштва, заштиталицаса
инвалидитетом,друштвенабригаодјециимладима,помоћстаријимлици
ма,заштитаипромовисањељудскихимањинскихправа,владавинаправа,
развојцивилногдруштваиволонтеризма,евроатлантскеиевропскеинтегра
цијеЦрнеГоре,институционалноиванинституционалнообразовање,наука,
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ђујусредствазапројектеипрограмекојереализујуневладинеор
ганизације.Законпредвиђадвијеврстеподршкеневладинимор
ганизацијама.Подршкузаконкретнеакцијекрозформуподршке
пројектуутрајањудо1године,теинституционалнуподршкураду
организацијекрозформуподршкепрограмуутрајањудо3године.
Програмпредстављадугорочнипланразвојаорганизацијеиспро
вођењаактивностиунекојодприоритетнихобласти.

Ипоредвишеиницијативакоје суподнијеленевладине
организације,Владаниједефинисалаизносиздатакаизбуџетаза
НВОе.8)ВладаникаданијепримијенилаЗакононевладиниморга
низацијамаудијелуфинансирањапрограма.9)

Уинституционалномсмислу,финансирањеиразвојНВО
уређују:1)МинистарствофинансијапутемКомисијезарасподјелу
дијелаприходаодигаранасрећу,2)Комисијазарасподјелусред
ставаНВОСкупштинеЦрнеГоре,3)Фондзазаштитуиоствари
вањемањинскихправаЦрнеГоре,4)Канцеларија засарадњуса
невладиниморганизацијама,5)СавјетзасарадњуВладеЦрнеГоре
иневладинихорганизација.

Облицидјеловањаневладиногсектора

УЦрнојГоридјелујевеликбројневладинихорганизаци
ја.Премаподацимаизмаја2016.годинеуЦрнојГоријебилоре
гистровано 3 940 невладиних организација.Од тога броја 3 811
представљају невладина удружења – организације са чланством,
а 129 невладине фондације – организације без чланства. Према
подацимаизРегистраневладинихорганизација,којепредставља
TACSO10)највећибројневладинихорганизацијајеактиванусље
дећимобластима:1)култура(656),2)развојцивилногдруштваи
волонтеризма(267),3)заштитаљудскихправаислобода(267),4)
заштитаживотнесредине(254),5)умјетност(240),6)социјалнаи

умјетност,култура, техничкакултура, заштитаживотнесредине,пољопри
вредаи руралниразвој, одрживиразвој, заштитапотрошача, родна равно
правност,борбапротивкорупцијеиорганизованогкриминала,борбапротив
болестизависности,каоидругеобластиодјавногинтересаутврђенепосеб
ним законом”, Закононевладиниморганизацијама, Службени листЦрне
Горе,бр.39/2011,члан32.

8 “ЦрнаГора–Извјештајоанализипотреба”,Подгорица,TACSOканцеларија,
2016,стр.10.

9 Исто.
10 Исто,стр.39.
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здравственазаштита(239),7)институционалноиванинституцио
налнообразовање(233),8)пољопривредаируралниразвој(221).
Према подацима TACSO организације, највећи број НВОа има
сједиштеудвијенајвећецентралнеопштине,1.522уПодгорици,
363уНикшићу.ПотомслиједеБаризјужнерегијеукомјереги
стровано253НВОаиБијелоПољеизсјевернерегијеса199реги
строванихНВОа.11)

ЦрнаГорајеземљасанајвећимбројемневладинихорга
низацијапоглавистановникаурегиону,гдјенасваких188грађана
имаједанНВО.12)

Повјерењејавностиуневладинеорганизације

Преманалазимаистраживања јавногмњења, невладине
организацијеуЦрнојГориуживајузначајнуповјерењеопштепо
пулације.Дванезависнаистраживањасуутоку2016.годинедо
шладосличнихподатакаопроцентуграђанакојиимајуповјерење
уНВОе.ТакојеЦеМИумартумјесецуизмјериода49%13)грађа
наимаповјерењеуневладинеорганизације,докИПСОСуапри
лудошаодоподаткаод47%.14)Поређењаради,политичкепартије
уживајуповјерење33%испитаникатесеналазепосљедњенаље
ствици.15)

Финансирањеневладинихорганизација

Поузданастатистикаофинансирањуневладинихоргани
зацијеуЦрнојГоринепостоји.Можемосепослужитиизвјештајем
TACSOкојисадржиподаткеколикосесредставаиздвајаиздржав
нихизворазафинансирањеневладинихорганизација.Кључнијав
ниизворифинансирањаНВОсу:1)Комисијазарасподијелудијела
приходаодигаранасрећуМинистарствафинансија,2)Комисија
зарасподјелусредставаНВОСкупштинеЦрнеГоре,3)Фондзаза

11 „ЦрнаГора–Извјештајоанализипотреба”,op.cit,стр.39.
12 VelatDubravka, „Report on the economic value of the nonprofit sector in the

countriesoftheWesternBalkansandTurkey“,BalkanCivilSocietyDevelopment
Network,Skopje,2015.

13 ЈавномњењеуЦрнојГори,,Подгорица,ЦеМИ,март2016
14 „ЦрнаГора–Извјештајоанализипотреба”,op.cit,стр.35.
15 ЈавномњењеуЦрнојГори,op.ci
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штитуиостваривањемањинскихправа,4)органидржавнеуправе
и 5) локална самоуправа.Према овомизвору „укупна издвајања
заНВОиздржавногбуџетаумањенасусачетиримилионаеура
у2010.годинена1,7милионау2013.години.Посматраноупро
центуодтекућегбуџетаЦрнеГоре,овосмањењејезабрињавајуће
смањеноса0,73у2010.годинина0,24процентау2013.години”.16)
ПремаанализиЦРНВОадржавазначајноумањујеизноскојимора
издвојитизарадневладинихорганизацијатакода“средствакоја
супоовомзаконскомосновуиздвојенаипланиранабуџетомтоком
периода20082015,мањасуодсредставакојасуморалабитииз
двојенанаосновуЗаконаоиграманасрећузаприближно8мили
онаеура”.17)ИндикативанјеподатакдаскупштинскаКомисијаза
расподјелусредставаНВОипоредтогаштојеималаобезбијеђена
средства,није,упосљедњихпетгодинарасподијелилатасредства,
којасуутомпериодизносилаукупно740000ЕУР.Расподјеледр
жавнихсредставасуподснажнимполитичкимутицајем,течесто
супредметоспоравања.Посебнузабринутостизазиваситуацијау
Фондузазаштитуиостваривањемањинскихправа.18)

Издвојилисмонеколикотиповаорганизацијакодкојихје
питањефинансирањаранијеилиуовомтренуткуспецифичнотре
тирано,иликојезахтијевајуспецифичантретман.

Културнеорганизацијесусе2012.годиненашлеупосеб
ноизазовномположају.Наиме,какојеЗакононевладиниморгани
зацијамакојијеступиотаднаснагутумаченнаначиндапредвиђа
централизованофинансирањеневладинихорганизација,дошлоје
доизмјенеичлана71.Законаокултури,којиизричитозабрањује
НВОдаучествујунапозивимазаприједлогепројекатакојераспи
сујеМинистарствокултуре.19)Члан71.Законаокултуријепроми
јењенбезјавнерасправе.20)НВОисуупутилинеколикоиниција

16 „ЦрнаГора–Извјештајоанализипотреба”,op.cit,стр.16.
17 Исто,стр.17.
18 Рад фонда низ година је критикован од странеНВО, Државне ревизорске

институције али и Европске комисије која у извјештају о напретку Црне
Горе 2013. истиче да Фонд за мањине наставља да функционише са
примјетнимнеправилностима,посебнокадасерадиорасподјелисредстава
иимплементацијипројеката”.Исто,стр.20.

19 Законокултури,СлужбенилистЦрнеГоре,бр.49/2008,16/2011одлукаУС,
40/2011др.закони38/2012.

20 ZlatkoVujović,“CivilSocietyinCentralandEasternEurope:Takingstockand
looking ahead Country Report:Montenegro” (у процесу објављивања), Erste
Foundation,Wien,2016.
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тивапријеинаконпромјенеЗаконаокултуриуциљуспречавања
или измјене те одлуке (група интелектуалаца, 2011; Коалиција
„Сарадњомдоциљева”,2016;Еxpeditio,2016).Организацијеци
вилногдруштваизобластикултуремогуконкурисатизасредства
којимуправљаКомисијазарасподјелуприходаодигаранасрећу,
одкојихјесамо12%усмјеренонапројектеуобласти„Култураи
техничкакултуре”(око222.000еурау2013.).Ограниченасредства
могубитииздвојеназаНВОеодстранелокалнихвласти,акосу
локалнесамоуправедефинисалеобластикултураиумјетностиме
ђуприоритетнимкодрасподјелесредставаНВОима.

Закономладимаиз2016.године,дефинишеипрепознаје
рад омладинских организација, организација замладе, омладин
скихклубова,омладинскихцентара,савјетамладих,неформалне
групемладих,инфопунктова,студентскихпарламената.21)Омла
динскеорганизацијеиорганизације замладесудефиниранекао
невладинеорганизације.Уприпремисуподзаконскиактикојимће
сеуредитирасподјеласредставаизпосебногфонданамијењеног
овимНВОима,првенственоуциљуреализацијеактивностипред
виђенихСтратегијомзамладе20172021.Комисијазарасподјелу
приходаодигаранасрећуимадефинисануподкатегорију„Ванин
ституционалнообразовањеиваспитањедјецеиомладине“.

Организацијекојепружајусервисесоцијалнезаштитесе
уовоммоментуналазеутранзициономпериоду.Наиме,Законо
социјалнојидјечјој заштити јеувеопринцип„плурализмауслу
гаипружалацауслугасоцијалнеидјечјезаштитекојеобављајуи
организацијецивилногдруштваидругаправнаифизичка лица,
подусловимаинаначинпрописанимзаконом“.22)Финансирањеиз
јавихфондоваНВОакојепружајусоцијалнеуслугејеусловљено
доношењем низа подзаконских аката који се односе како на ли
ценцирањеуслуга,такоиутврђивањекритеријумазафинансира
њеуслуга.Комисијазарасподјелуприходаодигаранасрећуима
дефинисануподкатегорију„Социјалназаштитаихуманитарнедје
латности“.

Удружењаособасаинвалидитетомсудоживјелетранзи
цијуусмислуфинансирања.Некаудружења,каоштојеСавезСли
јепихсудо2000.годинеималистатусУдружењаграђанаифинан

21 Закономладима,СлужбенилистЦрнеГоре,бр.42/2016
22 Законосоцијалнојиђечјојзаштити,СлужбенилистЦрнеГоре,бр.27/2013,

1/2015,42/2015,47/2015,56/2016и66/2016
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сиралисусеиздржавногбуџета,накончегасуизмјенамазакона
посталиневладинаорганизацијачијефинансирањевишенијега
рантовано.23)УспостављањеФондазапрофесионалнурехабилита
цијуизапошљавањелицасинвалидитетомпратилојенезаконито
трошење средстава и онемогућавање заинтересованих страна да
конкуришузасредстваовогфонда.Текод2015.Фондфункциони
ше,алиидаљесанедовољнимкапацитетима,исаупитномтран
спарентношћуураду.Комисијазарасподјелуприходаодигарана
срећуимадефинисануподкатегорију„Задовољењепотребалица
саинвалидитетом“.

Удружења пацијената се углавном сусрећу са недостат
коммогућностифинансирањаистогасанискимкапацитетимаи
дометимарада.

Удружењапотрошачасуод2015.добилиприликудасе
финансирајуодстранеВладе,кроздефинисањеУредбеоуслови
мазауступањеиобављањепословаутврђенихНационалнимпро
грамом заштите потрошача и ближим критеријумима, начину и
поступкуфинансирањаорганизацијапотрошача,24)алитајпроцес
јошувијекнијезапочео.

Струковна удружења немају уједначен третман. Док су
некафинансиранаодстранедржаве,каоштојеЉекарскакомора,
другасемахомфинансирајукрозчланаринеипројектно,каонпр
Унијапослодаваца.

Удружењакојасебавезаштитоммањинскихнародаили
другихмањинскихнационалнихзаједницаињиховихприпадника
могуконкурисатизадодјелусредставаодстранеФондазазаштиту
иостваривањемањинскихправаЦрнеГоре,чијурасподјелупрате
контроверзе.

Социјалнапредузећаиакоdefactoпостоје,нисууређена
посебнимзаконом.25)Ипоредвишеиницијативаниједонешенана
јављиванаСтратегијазаразвојсоцијалнихпредузећауЦрнојГори.
Последицеправненеуређеностисуинерегистрованрадивеома

23 Web презентација Савеза слијепих Црне Горе  http://www.sscg.org/index.
php/onama2,приступљено:27.12.2016.

24 УредбаоусловимазауступањеиобављањепословаутврђенихНационалним
програмомзаштитепотрошачаиближимкритеријумима,начинуипоступку
финансирањаорганизацијапотрошачаСлужбенилистЦГ,бр.40/2015

25 БошкоНенезић,МиленаКалезић,Студијаосоцијалномпредузетништвуу
ЦрнојГори,Подгорица,Јувентас,2016,стр.2.



Година II vol. 6 Бр. 3, 2016АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 

104

ограниченрастсоцијалнихпредузећакојиуглавномрадеподокри
љемНВОаиимајулимитиранутицајнањиховуодрживост.

Организацијекојезациљимајузаштитуљудскихправа,
јачање демократије и владавине права, те заштитуживотне сре
диненајмањесеослањајунајавнеизворефинансирањаинањих
значајноутичеставВладеоНВОсектору.

Правниипорескиподстицаји 
зафинансирањеневладинихорганизација

TACSOусвојојанализиуизвјештајуиз2016.Годинена
водимогућностпорескихподстицајатакода„Правнаифизичка
лицамогуумањитидо3,5процентаукупни(неопорезовани)при
ходрадииздатаказаздравствене,образовне,научне,вјерске,кул
турне,спортскеихуманитарнесврхе,изазаштитуживотнесреди
не”.26)Међутим,кодовеодредбепостојипроблемсадефиницијом
областиодјавногинтереса,такодаTACSOистичедадефиниција
којасекористиуовимпрописима„нијеусагласностисазнатно
широмлистомобластиодјавногинтересаукојемдјелујуНВОкоја
јерегулисанаЗакономоНВО,икојанијеограничена.Разликаиз
међупорескихистатуснихпрописадоводидоситуацијеукојојпо
стоједвијејавнеполитикекадајеријечообластимаодјавногинте
ресаукојимадјелујуНВО,зависноодтогадалисеНВОдиректно
финансирајуодстранедржаве,илипутемпорескихолакшица”.27)

Странидонатори

НавладинеорганизацијеуЦрнојГорисуготовоупотпу
ностиузависностиодстранихдонатора,апосебноодфондовакоје
нудиЕУ.ЕУ,саразличитимпрограмимаучествујеуфинансирању
невладинихорганизација:IPACivilSocietyFacility,EIDHR,Regio
nalCivilSocietyFacility(RCSF),FrameworkPartnershipAgreement,
IPACrossBorderCooperation(CBC),Erasmus+,Evropazagrađane,
EuromediAdriatic.Некиоднаведенихпрограмадајумогућности
другимсубјектимадаконкуришууоквирупобројанихпрограма.
Осталимеђунарoднидонаторiсууповлачењу,такодајетренутно
одскандинавскихдонаторајединоНорвешкаамбасада(изБеогра

26 „ЦрнаГора–Извјештајоанализипотреба”,op.cit,стр.12
27 „ЦрнаГора–Извјештајоанализипотреба”,op.cit,стр.16.„.
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да)имаотворенеконкурсе заНВОеизЦрнеГоре.Одамбасада
странихземаљасасједиштемванЦрнеГореиздвајасеХоландска
амбасада(изБеограда)којајевеомаактивна,посебноподржавају
ћипројектекојипокривајутемеизприступнихпреговорауоквиру
поглавља23и24,доксамањимсредствиманевладинеорганиза
цијеуЦрнојГориподржаваиКанадскаамбасада.Амбасадесасје
диштемуПодгорицирасполажусавеомалимитиранимфондови
ма.Одњихсамотрисеиздвајају:америчка,британскаињемачка
амбасада.Постојеинезависнефондацијекојисусамањимсред
ствимагодинамаприсутнеуЦрнојГори,акојенемајунужносвоје
сједиштеилирегистрацијууземљи.

Економскавриједност 
цивилногсектора–финансијскипоказатељи

ЦрнаГоранерасполажеадекватнимстатистичкимпода
цимадабисеупотпуностимогаосагледатифинансијскиефекат
дјеловањаневладинихорганизација.Од3.940НВОкојесуреги
строванеуЦрнојГори(мај2016),финансијскигодишњиизвјештај
зафискалну2013.годинуПорескојуправиподнијелојесвега1050
НВО.28)КакоједостављенизвјештајПорескојуправиусловдаби
организацијамоглаконкурисатизавећинуфондова,Иондакада
јеукупанбилансуспјеха0ЕУРа,закључујемодајеу2013.години
билоактивнонајвишеоко1000организација.

Увид у финансирање НВОа даје неколико тематских
извјештаја и истраживања.Прије свега се издвајаИзвјештај у о
економскојвриједностинепрофитногсектораЗападногБалканаи
Турске29)из2014.којидајепотврдузапретпоставкудасеНВОи
доминантнофинансирајукроздонације,теда79,82%приходадо
лазиизовогизвора.Међутим,интересантанјеиудиоприходаод
економскихактивностикојисепроцијењујуна15,17%,док5,01%
долазииздругихизвора.

Поменути Извјештај процјењује да су укупни приходи
НВОау2014.годиниизносилиоко20милионаеура,односнооко
0.6%ГДПаЦрнеГоре,адајебилозапослено766особа,односно

28 Исто
29 VelatDubravka, „Report on the economic value of the nonprofit sector in the

countriesoftheWesternBalkansandTurkey“,Bal kan Ci vil So ci ety De ve lop ment 
Net work,Skopje,2015.
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0,4%укупногбројазапосленихуЦрнојГори.Узпретпоставкуо
1050активнихНВОа,долазимодоцифреодоко19000еурапри
ходапоактивномНВОу.30)Одукупногпрофита,око2,4,милиона
еурајеуплаћенозапорезеидоприносе,штојезатрећинувишеод
1.8.милионаеуракојису2014.ИздвојенизаНВОеиздржавног
буџетау2014. години.31)ЦрногорскаTACSOканцеларијаусвом
нацртуизвјештаја за2016.упозоравада„требаузетиуобзирда
овонијепотпунподатак,будућидаједобијеннаосновуподатака
којејеПорескауправамоглаекстраковатииздоступнихдокумена
та“.32)УСтратегијиразвојаневладинихорганизацијауЦрнојГо
ри2014201633)сенаводида„непостојезваничниподацикојиби
пружилидетаљнеинформацијеофинансијамаНВО,алипреглед
информацијакојесетичугодишњегпословањакојесупредале209
НВОу2010.годинипоказујудапреко70%НВОимајугодишње
приходемањеод10.000,00еура,доксамоњих12,9%имајугоди
шњеприходевећеод50.000,00еура“.

УгроженаодрживостцивилногсекторауЦрнојГори

Кључниактериуспостављањаодрживостицивилногсек
торауЦрнојГорисуЕвропскаунија,ВладаЦрнеГореилокалне
самоуправе,амбасадестранихземаља,домаћеистранефондације,
привреда,филантропиимедији.

ЈеданоднајзначајнијихактерауразвојуНВОсектораје
тренутноЕвропскаунија.Њенаулогајевишеструка.Једаноднај
значајнијих извора финансирања су ЕУфондови, док ЕУ има и
великиутицајнакреирањенационалнихполитикаиутврђивање
приоритета развоја земље.Неке амбасаде, попут америчке, бри
танске, њемачке, холандске, канадске и норвешке такође имају
утицајнакреирањеопштеклимеуземљи,докутврђивањемпри
оритетазафинансирањецивилнихиницијативаутичуинаправце
развојаНВОа.УтицајсеможеоствариватиналинијиНВО–ам
басаде,укључујућиДелегацијуЕУ,јерсеорганизујуредовнекон
султације.
30 ZlatkoVujović,“CivilSocietyinCentralandEasternEurope:Takingstockand

looking aheadCountry Report:Montenegro” (у процесу објављивања),Er ste 
Fo un da tion,Wien,2016.

31 „ЦрнаГора–Извјештајоанализипотреба”,op.cit,стр.16
32 Исто.
33 Влада Црне Горе,Министарство унутрашњих послова, Стратегија развоја

невладинихорганизацијауЦрнојГори20142016.
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УН агенције, које су имале раније значајнију улогу до
натора,временомсусетрансформисалепрвенственоуабсорбере
фондованамијењенихЦрнојГори,узимајућиулогустручногкон
султантаисличнуулогуонојкојеимајуНВОи.

УтицајВладе и локалних самoуправа семора означити
значајним, иако он није увијек позитиван,што смо и нагласили
разматрајућифазеразвојаНВОа.Владеналокалноминационал
номнивоусучестодоживљавалеНВОекаосвојуопозицију,тесу
имали активности сациљемснижавањанивоаподршке, каофи
нансијске,такоиполитичке.Владајетакојадоносиодлукуона
чинимафинансирањаНВОа,честокршећизаконеиуредбе.Иако
једоброуређенначинсарадњеНВОаидржаве,ионаиде, ста
тистичкигледано,узлазномпутањом,јошувијексенијеусталила
динамикасарадње.„ИакосепомеханизмимазасарадњуНВОаи
ВладеЦрнаГораиздвајакаодобарпримјерупраксисечестопри
матдајеформи,аукидајусемултисекторскатијелакојајачајуна
утицају.ТаквипримјерисуНационалнакомисијазаборбупротив
корупције и организованог криминала и Савјет за борбу против
дискриминације”.34)

Поредсарадњенарјешавањуконкретнихпроблемагра
ђана, тефинансирањуиз јавнихфондова,Влада располажеи са
могућношћудодјелепросторанакоришћењеНВОима.Процедуре
нијесудовољнојаснопостављене,пасепросторииземљиштедо
дијељујубезјавнихпозиваитендера.

Локалнесамоуправесукључнеукреирањуклимезарад
мањихневладинихорганизација.Праксасарадњеиподршкеније
уједначена,разликујесеодопштинедоопштине.Доксеиздвајају
некипримјеридобресарадњеизмеђуневладинихорганизацијаи
локалне самоуправе,имамоионихне такодобрих.Каопримјер
достазатегнутиходноса,издвајасегодинамаГлавниградПодго
рица гдје локална самoуправанеисказује спремност за сарадњу
саорганизацијакритичкиорјентисанимпремарадуопштинскихи
државнихоргана.Уизостанкујаснихпроцедура,општинскипро
сториседајунарасполагањенаосновудискреционогправачел
никалокалне самоуправе, аигнорише сеиницијативаКоалиције
НВОСарадњомдоциљадасеовопитањеналокалномидржавном
нивоусистемскиуреди.

34 ZlatkoVujović,“CivilSocietyinCentralandEasternEurope:Takingstockand
lookingaheadCountryReport:Montenegro”ErsteFoundation,Wien,2016.
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МедијисуиликључнисавезнициНВОсектора,илиборци
противсектора.НВОиимајурезервисанамјестауСавјетуАген
цијезаелектронскемедијеиСавјетунационалногјавногсервиса
РадиотелевизијаЦрнеГоре.ИзборпредставникаНВОајеуслу
чајуобасавјета„током20142016биообиљеженпроцедуралним
нерегуларностимаодстраненадлежногАдминистративногодбора
Парламента.Уопштеноговорећи,процесселекцијепредставника
НВОуразличитадржавнатијела,ипоред,позитивнихизузетака,
морамооцијенитикомпромитованим”.35)

Међумедијимакојидјелујусациљемсузбијањаопозици
јетренутнојвласти,издвајајуседневнитаблоидИнформериТВ
ПИНКМ,којисуводилииводебруталнукампањупротивистак
нутихлидераНВОсектора.

Домаћеистранефондацијеиграјудвојакуулогу–поспје
шују развој мањих организација, неке имају мисију унапређења
општихусловазаразвојНВОсектора,алисеи јављајукаокон
курентикоддодјелесредстававећимневадиниморганизацијама.

Друштвеноодговорнопословањеифилантропијасујош
уповоју.Иакорастебројпривреднихдруштавакоједајуподршку
НВОимасредствакојасерасподјељујусууукупномизносујош
увијекскромна.Позитивнојетоштосенајвећибројкомпанијакоје
донирајуновацНВОимаодлучуједадодијелугрантовавршипу
темјавнихпозиваисаунаприједутврђенимкритеријумазаодабир
најбољихпројеката.

Кључниризициодрживостиневладинихорганизацијау
ЦрнојГори

Повлачење билатералних донатора Црногорски невла
дининсекторседоминантноослањанастранедонаторе.Некадасу
донаторскомзаједницомдоминиралибилатералнидонатори.Већ
дужипериодуочљивјетрендповлачењабилатералнихдонатора.
УСАИДјебиоједаноднајзначајнијих,аповукаосеизЦрнеГо
ре2013. године.Шведскаамбасадавећдужипериоднеподржа
ва пројекте црногорских невладиних организација, што не чине
нидругешведскеорганизацијекојесунекадималеактивностиу
ЦрнојГори,афинансиралесусеизшведскогбуџетакаоштосу
ОлофПалмеиШведскихелсиншкикомитет.Иакосусенорвешке
организацијеповукле(Норвешканароднапомоћ,Нансендијалог
центар) неколикопосљедњих годинапримјетна је значајна анга
35 Исто.
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жованостНорвешкеамбасадеуБеограду.Наконобнављањанеза
висности(2006),амбасадекојесуотворенеуПодгорици,нерас
полажу значајнимфондовима,што је додатно ослабило положај
невладинихорганизација.

Злоупотребеупроцедурамарасподјелесредстава 
издржавнихсубјеката

Каоштојеурадувећобјашњенорасподјеласредставаиз
државнихфондовајепраћеназлоупотребама.Државанезаконито
умањујесумекојеприпадајуцивилномсекторуодприходадобије
ниходигаранасрећу.Такође,државананетранспарентанинедо
вољносистематичанначинрасподјељујесредства.Кадајеријечо
расподјелидржавнихсредставаНВОимауВодичЕУзаподршку
цивилномдруштвууземљамапроширења20142020,којијеизра
дилаЕвропскакомисија,препоручујеседа„финансијскаподршка
владетребадаједоступнанатранспарентан,одговоран,ферине
дискриминаторскиначин”.Каоштојесаједнестранепоштовање
овепрепорукевеликашансазаодрживостНВОсектора,такојеи
незаконито,нетранспаретнодискриминаторнорасполагање један
одкључнихризиказаодрживостцивилногсекторауЦрнојГори.

Неразвијени административни капацитети невладиних
организација Пред невладиним организацијама се налазе број
ниадминистративнизахтјевикадајеријечовођењуфинансијаи
финансијскомизвјештавању.Обимобавеза је изузетнонарастао,
адомаћеНВОнемајуинституционалнегрантове,каонисопстве
насредстваналиконимакојепотичуиззадужбина.Организаци
јесупревасходнопројектнооријентисане,штозначидаизостаје
сигурнијефинансирањељудскихресурсанакојимаорганизације
почивају.Посљедичнофлуктуација запослених је изражена,што
резултирамањкоминституционалнемеморије.Адекватниљудски
ресурсикључнихневладинихорганизацијасемогуобезбиједити
искључивокрозстабилнофинансирањебилодајеријечопроши
ренојмогућностидобијањаинституционалнеподршке,билокроз
обезбјеђењесопственихсредстава(assets)задужбинскогтипа,би
локрозоснивањесоцијалнихпредузећа.

Недовољно стимулативан правни оквир за финансијску
одрживост  УЦрној Гори не постоји подстицајно окружење за
финансијскуодрживост.Овдјепријесвегамислимона:(1)подсти
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цајнефискалнемјерезаонеправнесубјектекојидонирајуунепро
фитнесврхе,(2)подстицајнемјерезасоцијалнопредузетништво.
Подстицајнемјеребизначајнопомоглеразвојуцивилногсектора,
докњиховоодсуствопредстављавеликиризикзаодживостневла
динихорганизација.

Policyопције:Системдржавнихподстицајазаповећање
одрживостиневладинихорганизација

Међуризицимазаодрживостневладиногсектораиздво
јићемо и третирати питање државног субвенционирања. Из већ
представљенихподатакасеможеувидјетидасредстваиздржав
ног буџета представљају значајан ресурс у финансирању невла
динихорганизација.Међутим,уоченесубројненеправилностиу
расподјелитихсредстава.Процедуресумањкаве,непостојијасно
планирање,каонипраћењеимплементацијепројеката.Расподјела
средстава се више доживљава као политичка алокација ресурса,
негорјешавањенекогпитањаодјавногинтереса.

Државнасредствасмоподијелитиу5група:1)Комсијаза
расподјелудијелаприходаодигаранаМинистарствафинансија,
2)КомисијазарасподјелусредставаНВОСкупштинеЦрнеГоре,
3)Фондзазаштитуиостваривањемањинскихправа,4)органидр
жавнеуправеи5)локалнасамоуправа.Уовомдијелучланкаћемо
себавитисаморасподјеломнадржавномнивоу.Неирасподјелом
којуспроводелокалнесамоуправе.

Оноштопостајејаснокадајеријечоставовимавећине
невладинихорганизација јестеда јепотребнода се створи ефи
касансистемправичнерасподјелесредставазафинансирањене
владиних организација слиједећи потребе друштва као цјелине.
Наравно,различитисуставовиуначиниманакојитребадоћидо
овогциља.

Приизрадиовестудијеидентификовалисмотримогућа
сценарија:(1)ЦентрализацијакрозстварањеНационалнефонда
цијезаподршкуразвојуцивилногдруштву;(2)Пунадецентрали
зација;(3)statusquo–дјелимичнацентрализација.

Унаредномдијелутекстаћемопредставитикључнееле
ментеоватрисценарија.

Централизација процеса расподјеле средставаНВОима
надржавномнивоукроз стварањеНационалнефондације запо
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дршку развоју цивилног друштва. Црној Гори недостаје држав
наинституција која ће себавитине саморасподјеломсредстава
невладиниморганизацијама, већ стратешкимпланирањемразво
јасектора, темаксимализацијомучинакасарасположивимсред
ствима.Набазидосадашњегискустваистраживања,алиирадау
цивилномсекторусматрамодабитребалоформиратиНационал
нуфондацију за подршку развоју цивилног друштва.Национал
нафондацијабипреузелаингеренцијесадашњихинституција:1)
КомисијазарасподјелудијелаприходаодигаранаМинистарствo
финансија,2)КомисијазарасподјелусредставаНВОСкупштине
ЦрнеГоре,3)Фондзазаштитуиостваривањемањинскихправа,те
(4)владинеКанцеларијезасарадњусаневладиниморганизација
ма.Упостојећеминституционалномоквирунаставиобидафунк
ционишеСавјет засарадњуизмеђуВладеиневладиногсектора.
Задатак фондације би био да управља обједињеним средствима
нанационалномнивоу,обезбиједиадекватнопланирањеупотребе
средставананационалномнивоу,теобезбиједивисокстепентран
спарентностиирегуларностипроцеса.Стварањемпрофесионалне
институције,наспрамсадашњегadhocтијелабисезначајноуна
приједилопоштовањепрописа,алиибољаупотребасредставакоја
стојенарасполагањеизворимананационалномнивоу.

Пуна децентрализација процеса расподјеле средстава
НВОиманадржавномнивоуПодовимсценаријемсепредвиђа
постојањебројнихинституцијаидржавнихоргана,којисамостал
нонабазиприоритетазакојесамипроцијенедасуодзначајапо
државајуодређенепрограмеодстраненевладинихорганизација.
ОвакавсистемјепостојаоуЦрнојГори.Посљедицањеговепри
мјенејебилорасполагањевеликимсредствима,алинеплански,у
неуређенимпроцедурама.Овакавмоделседоминантнозлоупотре
бљавао.Пореднамјенскихинституција,готовосваминистарства,
државниорганисуималифондовезаподршкуцивилномсектора,
којисусекористилиунеуређенимпроцедурама,углавномнабази
дискреционеодлукевисокогдржавногфункционера.Овакавмодел
јеугрожаваонезависностурадудијеланевладинихорганизација.

Статусqуодјелимичнацентрализацијапроцесараспо
дјелесредставаНВОиманадржавномнивоуДецентрализовани
моделјенапуштен,аумјестоњегајеуведенмоделдјелимичнецен
трализације. Закономоневладиниморганизацијамаудружењима
којадобијајудонацијеоднекогдругогдржавногоргананиједозво
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љенодакористесредстваКомисијезарасподјелудијелаприхода
одигаранасрећу.36)Средстварасподјељујемултисекторскакоми
сијаучијимредовимасупредставнициневладинихорганизација
идржавнихоргана.Зарадовекомисијесувезанебројнеконтро
верзнеодлуке.Комисијанијеуспјелада се супроставиполитич
кимутицајима.Овајсценаријподразумијеваостанакуфункцији
постојећегсистема.

Закључак

ЦрнаГорапредстављамалузаједницу.Утаквојмалојза
једници,нерационалнојеимативеликибројинституцијапосебно
кадасуонедисфукционалне.Двасценаријасу,унекимоблицима,
биладосадуупотреби.Нажалост,њиховиучинцисубилиприлич
нопоражавајући.Децентрализованисистемјеобиловаовеликим
бројемкршењапроцедуре,којимаје,истина,билотежеућиутраг
усљедпостојањасложеногдецентрализованогсистема.Дјелимич
ноцентрализованијеишаологикомцентрализације,алијеонаби
ланепотпуна,тенијебилазасновананапрофесионализацијитије
лакојесебаверасподјелом.Употребаобасистемајерезултирала
угрожавањемстепенаповјерењакојемеђуграђанимауживајуне
владинеорганизације.

Стогасматрамодајепотребнозаконскирегулисатифор
мирањеНационалнефондацијезаразвојцивилногсектора.Нацио
налнафондацијабибилаформиранаодлукомВладеЦрнеГоре.На
овомместудајемопрепорукукакобимоглодаизгледаустројство
тогтела.НационалномфондацијомбиуправљаоУправниодбор.
ВладабиименовалачлановеУправногодборанабазиприједлога
овлашћенихпредлагача.Управниодборбиимао7чланова,одчега
трипредставниканевладиногсектора,двапредставникаопозиције
идвапредставникавладајућепартије/коалиције.ПредсједникУО
бибиобиранвећиномукупногбројачланова.УОбибираодирек
тора,усвајаостратешкадокумента.Директорбиуправљаоадми
нистрацијомкојубичинилипрограмскислужбеници,одтоганеки
одњихбибилиинтерниевалуаториоспособљенида евалуирају
пројектнеапликацијемањегизноса,каоидапроцјењујуквалитет

36 “Невладинаорганизацијакоја једобиласредстваизбуџетанадругиначин
неможе добити средства у складу са овим законом”, Закон о невладиним
организацијама,СлужбенилистЦрнеГоре,бр.39/2011,члан35.



ФИНАНСИРАЊЕЦИВИЛНОГ...ИванаВујовић,ЗлаткоВујовић–

113

реализацијеодобренихпројеката.Расподјеласредставабисеоба
вљала на бази приједлога стручних евалуатора.Пројекти којима
сетражеизносипреко25000ЕУРАбибилиевалуираниодстране
екстернихевелуатора,апројектикојимасетражимањиизносбили
бипроцијењениодстранеинтернихоцјењивача.Управниодборби
одлучиваоискључивонабазиприједлогаевалуатора.Национална
фондацијабидаваладвијеразличитеврстеподршке:(1)оператив
негрантовеНВОимакојипружајууслугеоднационалногинте
реса грађанима (мањински национални савјети, пружање услуга
осјетљивимгрупама,заштитаправапотрошача,удружењапације
ната…),и(2)акционегрантовекојибипредстављалиadhocпро
јектеунекојодприоритетнихпрограмскихобласти.Приоритети
зафинансирањебисеодређивалинабазистратешкихдокумената
коједоносидржаваигодишњихконсултацијасаНВОима,акон
курсибибилитематски.

Стручне службе би вршиле контролу испуњености
уговоренихобавезаодстраненевладинихорганизација,како
финансијскихтакоипрограмских.Свакиодобренипројекат
бибиопредметконтроле.Националнафондацијабибилаза
дуженадаприпреманацртестратешкихдокуменатакојесе
односенаразвојцивилногсектора,каоисарадњуизмеђуње
гаиВладе,односнолокалнихсамоуправа.Националнафон
дацијабитакођеприпремаланацртегодишњихизвјештајао
спровођењуСтратегијесарадњеизмеђуВладеиневладиног
сектора,којебиразматраоСавјетзасарадњуизмеђуВладеи
невладиногсектора,аусвајалаВладаЦрнеГоре.
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IvanaVujovic,ZlatkoVujovic

FINANCINGOFCIVILSOCIETY
INMONTENEGRO:

HOWTOSUSTAINABLESOLUTIONS

Resu me

The article dealswith the development ofNGOs inMontenegro
andtheissueof theirfinancialsustainability.Onthewaveofde
mocratic transition and consolidation in Montenegro, there has
been a creationofnumerousnongovernmental organizations. In
thebeginning,itwasaboutthewayofgatheringopponentsofthen
Montenegrinregime,whohavenotoptedfortheoppositionparty
arrangement,while themost importantNGOsdoarise laterwith
theaimofdemocratizationofsociety,protectionofhumanrights,
establishingtheruleoflaw,fightagainstcorruption,environmental
protection.Initsdevelopment,theperiodofmodernMontenegro,
theNGOsectorhasgonethroughseveralphasesfrom2012toen
teredaphaseofstagnation,whichisstilllocated.Thestagnationis
triggeredbypoorrelationswithstateauthorities, therulingDPS,
antiWesternoppositionparties,andlimitedopportunitiesforfun
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draising.Thefundsthatthestateallocatesfortheoperationofnon
governmental sector, although insufficient, are not insignificant.
Theproblemispoorplanningpolicyandtheprocessofthedistri
butionthatisoftenaccompaniedbyallegationsofabuses.Thelack
ofastrategicapproach,ahighdegreeofpoliticization,clientelism
intheirdistribution,minimizestheimpactofgovernmentresources
tochangesinsociety.Therefore,thepaperproposesanewpolicy
ofallocationoffundstoNGOsinMontenegrothatwouldsignifi
cantlyimprovetheinstitutionalandstrategicframeworkfortheuse
anddistributionofstatefundstoNGOsinMontenegro.
Keywords:nongovernmentalorganizations,Montenegro,
funding,donations
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