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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ

РАДНИ СТАТУС ЖЕНА СА СЕЛА 
СЕВЕРНОГ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

САЖЕТАК. У тексту се анализирају подаци из истраживања о положају жена са се-
ла северног Косова и Метохије у јавној сфери: запошљавање, те со-
цијална и здравствена заштита. Наведени фактори изабрани су као ин-
дикатори који могу са једне стране указивати на потенцијал за развој
друштва и модерних вредности у популацији битан за опстанак жена
на селу, посебно у специфичним условима безбедоносне угрожености
и економске неразвијености. Са друге стране, наведени показатељи
друштвеног положаја жена указују на ниво исцрпљивања женских ре-
сурса који за последицу могу имати и низак фертилитет и демограф-
ско пражњење села и као такви изазвати дугорочни ефекат на састав
становништва. Положај жена сагледава се и у контексту родних улога
које су у значајној мери последица структурисаних и трајних односа
међу половима у друштвеном контексту, а тек у мањој мери почивају
на одлукама појединаца који ступају у родне односе. 
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ОПШТИ ДРУШТВЕНИ ФАКТОРИ КОЈИ ОБЛИКУЈУ 
ЖИВОТ ЖЕНА НА СЕЛУ

РоMне оMносе и Vоложај жена у MрушFву VоFреXно је VроучаваFи
у свеFлу оVшFих MрушFвених Fокова. Далекосежне MрушFвене и
економске Vромене које су се MоCоMиле у СреMњој и ИсFочној
ЕвроVи Vосле 1989. CоMине, Vраћене су MрасFичним VорасFом
Xроја незаVослених и урушавањем економске извесносFи, VоM-
јеMнако коM жена и мушкараца. СFоCа неоMвојив Mео разумевања
Vоложаја жена у MрушFву јесFе саCлеMавање VослеMица јеMноC оM
најкруVнијих MрушFвених Vроцеса у срXијанском MрушFву у Vо-
слеMњих 20 CоMина (али и у MруCим MрушFвима СреMње и ИсFочне
ЕвроVе) — Vроцеса Fранзиције. Транзиција је VонишFила CоFово
све VреFхоMно VосFиCнуFе развојне VреMносFи које је Социјали-
сFичка ЈуCославија (СФРЈ) VосFиCла у оMносу на MруCе Mржаве Ис-
FочноC Xлока. Ове VреMносFи оличене су у вишем сFанMарMу сFа-
новнишFва, Fиме већом личном VоFрошњом, вишим квалиFеFом
живоFа, завиMним нивоом развијеносFи социјалне и зMравсFвене
зашFиFе, оXразовања. СуVроFно навеMеном Mонео је VериоM Fран-
зиције, а најуVамћенији ће осFаFи Vо заFварању великоC Xроја Mр-
жавних/MрушFвених VреMузећа, оMносно оFVушFању великоC
Xроја раMника, а међу Vрвима који су осFајали Xез Vосла Xиле су
жене. У социјалисFичком сисFему жене су Xележиле високо уче-
шће у раMној снази – њихова сFоVа акFивносFи креFала се око
70%, Mок се VослеMњих CоMина креће око 58% (БаXовић, Вуковић,
2008). У склаMу са навеMеним, Fранзицију каракFерише оCромна
социјална несиCурносF, смањана социјална зашFиFа, Vовећано
насиље (уXисFва и самоуXисFва), Cрађански раFови на Fлу Xивше
ЈуCославије. ПослеMице Fранзиције најFеже су VоMнела неразви-
јена VоMручја и рањиве MрушFвене CруVе, чесFо називани „CуXиF-
ницима Fранзиције“. СFуMије о живоFном сFанMарMу (РЗС, 2008) и
социјалне искљученосFи (УНДП, 2010.) указују Mа у CруVе најиз-
ложеније ризику оM сиромашFва и социјалне искљученосFи сVа-
Mају: рурално сFановнишFво, осоXе са ниским квалификацијама
(Xез основне школе), незаVослени раMници, сFари, Mеца, велика
MомаћинсFва, а ризицима оM економске искљученосFи Cенерал-
но су више изложене жене неCо мушкарци. 

ИсFраживања која се Xаве Vоложајем руралне VоVулације, Fе
VосеXно Vоложајем жена са села2 исFичу Mа се сеоска VоMручја
суочавају са низом озXиљних VроXлема – снажном MеVоVулаци-
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јом, економском неразвијеношћу, VорасFом сиромашFва и Cене-
рално неVовољним условима живоFа. ПриFом, VиFање руралноC
развоја и XлаCосFања рураноC сFановнишFва је јеMно оM Cлавних
VиFања целокуVноC оMрживоC развоја реCиона јуCоисFочне Евро-
Vе XуMући Mа у овом Mелу свеFа рурално сFановнишFво чини CоFо-
во Vоловину сFановнишFва уоVшFе (у СрXији 42% сFановнишFва).
СрXија је у реMу са најаCрарнијим земљама у ЕвроVи зXоC велике
зависносFи руралноC сFановнишFва оM заVосленосFи у VољоVри-
вреMи, чак 45% раMно акFивноC руралноC сFановнишFва раMи у
VољоVривреMи. (БоCMанов, 2007, сFр. 32) Према АнкеFи о живоF-
ном сFанMарMу (РЗС, 2008) сиромашFво је значајније расVро-
сFрањено на селу неCо у CраMу, са FенMенцијом Mа се разлике Vро-
MуXљују (резулаFи између Mве анкеFе о живоFном сFанMарMу
2002–2007). У 2007. CоMини, скоро Mве Fрећине сиромашних живе-
ло је у руралним среMинама. 

ОCраничења у развоју руралних VоMручја веома су слична у
земљама у окружењу и лимиFирана CоFово иMенFичним факFо-
рима (Davis, Bezemer, 2004):

– неVовољним Vоложајем аCрарноC секFора и руралних VоM-
ручја у развојним VолиFикама и оVреMелењима, 

– ниском акомулационом сVосоXносFи руралних Mомаћин-
сFава,

– неVовољним FржишFем каVиFала и несиCурним инвесFици-
оним амXијенFом,

– оCраниченим FржишFем за Vласман VроизвоMа и услуCа у
руралним VоMручјима,

– неMовољно еMукованим љуMским VоFенцијалом и нижим
нивоом VриваFноC VреMузеFнишFва и Mр. 

ТреXа исFаћи Mа сFаFисFичка Mефиниција руралних насеља у
СрXији VракFично не VосFоји. ПоVис сFановнишFва из 1981, 1991.
и 2002. Vримењује VоMелу насеља на: урXана и осFала насеља. Са
MруCе сFране, Vрема криFеријумима и меFоMолоCији ОрCаниза-

2 Као шFо су: Цвејић и Mр. (2010) Социјална искљученосF у руралној СрXији,
БеоCраM: ПроCрам ујеMињених нација за развој (УНДП) СрXије; БаXовић М.,
Вуковић, О. (2008). Жене на селу као Vомажући чланови VољоVривреMноC
MомаћинсFва: Vоложај улоCе и социјална Vрава. БеоCраM: ПроCрам ујеMиње-
них нација за развој (УНДП) СрXија; БоCMанов, Н., Томановић, С., Цвејић, С.,
БаXовић, М., Вуковић, О. (2011) ПрисFуV жене и Mеце услуCама у руралним
оXласFима СрXије и VреMлоC мера за унаVређење сFања, УНИЦЕФ СрXија.
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ције за економску сараMњу и развој (ОЕЦД), које је усвојио и ЕУРО-
СТАТ (СFаFисFичка MаFоFека ЕУ), руралним насељима смаFрају
се насеља са CусFином насељеносFи исVоM 150 сFановника Vо
кваMраFном киломеFру. Како БоCMанов (2007) навоMи сушFинска
разлика у оMносу на акFуалну сFаFисFичку VоMелу на урXана и
осFала насеља која се Vримењује у СрXији, је у Fоме шFо званична
сFаFисFика у СрXији из руралних насеља искључује већину оV-
шFинских ценFара, Xез оXзира на CусFину насељеносFи. 

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕГИОНА У КОЈЕМ ЈЕ СПРОВЕДЕНО ИСТРАЖИВАЊЕ 
И СОЦИО-ДЕМОГРАФСКА КАРАКТЕРИСТИКА УЗОРКА

НајVре, оMлука Mа се исFраживање3 извеMе на FериFорији север-
ноC Mела Косова и МеFохије VроисFакла је из MвосFруких разлоCа:
Vрви је неMосFаFносF основних сFаFисFичких VоMаFака о сFанов-
нишFву у навеMеном реCиону, VоCоFово о VоVулацији жена са се-
ла; MруCи разлоC је шFо навеMена VоVулација живи у условима
уCрожене VолиFичко – XезXеMоносне сиFуације, шFо је сврсFава у
MвосFруко уCрожену у оMносу на MруCе жене са села у ценFралној
СрXији. 

Оно шFо је оM сушFинскоC значаја за исFраживање јесFе Mа су
сFаFисFички VоMаци насFали независно оM VоFреXа исFраживања
веома скромни, Fолико Mа нема ни основних VоMаFака као шFо су
VоMаци о Xроју и сFрукFури сFановнишFва, XуMући Mа је VослеMњи
званични VоVис сFановнишFва извеMен још 1981. CоMине. СFоCа
VосFоје озXиљни сFаFисFички неMосFаци за Vраћење услова жи-
воFа сFановнишFва навеMеноC реCиона. Из навеMеноC разлоCа нај-
значајније сFаFисFичке сFуMије као шFо су СFуMија о живоFном
сFанMарMу искључују из анализе Косово и МеFохију и Xави се са-
мо анализом сFановнишFва у ценFралној СрXији. Такође, Пројек-
ција раMне снаCе реVуXлике СрXије за VериоM 2010–2050. урађена
је Xез АП Косовa и МеFохијe. Дакле оне сFуMије које се Xазирају на
званичној сFаFисFици не Xаве се VоменуFим реCионом, јеMино је
СFраFеCија за реCионални развој СрXије укључила Косово и МеFо-
хију у лисFу VоMручја са VосеXним развојним VроXлемима. ПореM
навеMеноC, исFраживачи се на Fерену сусрећу са ниском исFра-
живачком кулFуром у смислу оMXијања усFуVања VоMаFака Vо-
сFојећих инсFиFуција. ДоMаFни VроXлем исFраживачима VреM-

3 Теренско исFраживање су извели чланови уMружења Cрађана „СаXор“ из Ко-
совске МиFровице.
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сFавља несређена евиMенција која насFаје у реMовном раMу ин-
сFиFуција. СFоCа, моCуће закључке о Vрофилу роMних оXразца на
FериFорији КиМ можемо VоFражиFи из VосреMних извора као
шFо су сFуMије које се оMносе на ширу CеоCрафску и кулFурну сре-
Mину. Дакако, VосFоји и веома мали и неMосFаFан Xрој исFражи-
вања која реферишу о роMном иMениFеFу на FериFорији КиМ
(ЗлаFановић, 2005; Захаријевски, ПеFровић 2010; Иванов, 2009).

У исFраживању је учесFвовало 220 жена. ПоMељених у чеFири
сFаросне CруVе, шFо је у укуVном узорку (квоFноC FиVа) чинило:
19.5% сFаросFи оM 18 – 30 CоMина, 32.7% сFаросFи 31 – 45 CоMина,
25.5% сFаросFи 46 – 60 CоMина и 22.3% сFаросFи Vреко 60 CоMина. 

Према сFеVену сFручне сVреме исVиFанице су VоMељене на
слеMећи начин: Vо 11,8% Xез основне школе и само са завршеном
основном школом, највише је са среMњим сFеVеном сFручне
сVреме 53,6%, са завршеним факулFеFом има 14,5% исVиFаница,
са високом школом 7,3% и са масFером 0,9%. НавеMена оXразовна
сFрукFура је значајно Xоља неCо на узорку из исFраживања о со-
цијалној искљученосFи у руралној СрXији (21,1% Xез основне
школе, 28,4% основна школа и 1-2 CоMине среMнје школе, 25,2%
среMња раMничка, 18,9% среMња сFручна и Cимназија, 6,4% виша и
факулFеF). СFоCа на самом VочеFку, FреXа исFаћи Mа ће оваква Vо-
вољнија оXразовна сFрукFура уFицаFи на резулFаFе исFражи-
вања, VоCоFово у оXласFи заVослења. 

РАДНИ СТАТУС И ИМОВИНА

У анализи VрисFуVа жена са села FржишFу раMа важно је саCлеMа-
Fи у којој је мери женама раMноC узрасFа MосFуVна заVосленосF
изван CазMинсFва, на оFвореном FржишFу раMа и у којим секFо-
рима. ДосFуVносF FржишFа раMа је у вези са моCућношћу Mа жене
са села осFваре заVосленосF у неVољоVривреMном секFору, шFо
нам Cовори о укљученосFи самих руралних среMина у ширу еко-
номију MрушFва. Међу исVиFиваном VоVулацијом у раMном оM-
носу је 46,6% жена, Mок се као Vовремено – хонорарно заVослено
изјаснило 2,7% исVиFаница. Најважнији налаз исFраживања ле-
жи у VоMацима о раMном сFаFусу жена из руралних крајева север-
ноC Косова. Наиме, највећа разлика између њих и осFалих жена
из руралних крајева у СрXији јесFе Mа оне у значајној мери VреM-
сFављају неVољоVривреMно сFановнишFво. Наиме, 90% заVосле-
них исVиFаница из исFраживања је заVослено у неVољоVривре-
Mи. Оне се у већини случајева налазе у сFаFусу заVослених раMни-



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIII (2)/2013

326 ОЛИВЕРА С. МАРКОВИЋ САВИЋ

ца (раMе за VреMузеће, VослоMавце), Mок се 9,1% исVиFаница Mе-
кларисало као самозаVослене. Ни јеMна жена из узорка није у сFа-
Fусу VреMузеFнице и ни јеMна није заVослена у VољоVривреMи.
ДоXијени налази се знаFно разликују оM налаза АнкеFе о раMној
снази у СрXији за 2009. CоMину Vрема којој је VољоVривреMна за-
VосленосF жена учесFвовала у укуVној заVосленосFи са 19%. Дру-
Cо исFраживање о социјалној искљученосFи у руралним оXласFи-
ма СрXије (Цвејић и Mр., 2010) исFиче низ каракFерисFика у VоCле-
Mу заVосленосFи у неVољоVривреMном секFору између жена и
мушкараца. Жене се ређе налазе у сFаFусу VреMузеFника и само-
заVослених неCо мушкарци, а чешће у сFаFусу заVослених раMни-
ка, шFо је VоFврђено и налазима исVиFиване VоVулације; нешFо
чешће раMе у Mржавном секFору; више су заVослене у сFручњач-
ким и служXеничким занимањима. Према исFраживању које се
Xавило женама у сFаFусу Vомажућих чланова VољоVривреMноC
MомаћинсFва (БаXовић, Вуковић, 2008), заVосленосF у VољоVри-
вреMи се CоFово у VоFVуносFи оMвија кроз анCажовање у Vољо-
VривреMној VроизвоMњи у оквиру VороMичноC CазMинсFва. Знача-
јан Mео сFановнишFва анCажованоC у оваквом оXлику раMа налази
се у сFаFусу Vомажућих чланова MомаћинсFва (37% оM укуVно за-
Vослених у VољоVривреMи или 19% оM укуVно заVослених). Изра-
зиFу већину ове каFеCорије коју VреMсFавља неVлаћену раMну
снаCу чине жене (74%). 

МеђуFим узроке MоXијених налаза можемо FражиFи у Vовољ-
ној оXразовној сFрукFури исVиFаница, XуMући Mа су у узорак
ушле исVиFанице које имају изнаMVросечно оXразовање и самим
Fим су Xиле у Vрилици Mа MоXију намешFење. У VрилоC навеMеној
Fези иMу VоMаци Националне служXе за заVошљавање на FериFо-
рији КиМ (Захаријевски, ПеFровић, 2010, сFр. 367), међу незаVо-
сленима најмање је учешће жена у CруVи са Fрећим сFеVеном
среMњошколскоC оXразовања – 40,6%, а највеће у CруVама нај-
мање оXразованих – са незавршеном школом 66,2% и основним
оXразовањем 70,4%.

ДруCи важни налаз из исFраживања лежи у VоMаFку Mа је чак
70% заVослених жена из узорка заVослено у Mржавном секFору, а
20% у VриваFном секFору. Оваква сиFуација је MосFа различиFа у
оMносу на VоMаFке из исFраживања о социјалној искљученосFи у
руралној СрXији (Цвејић и Mр. 2010). Па Fако, навеMено исFражи-
вање о социјалној искљученосFи навоMи Mа изразиFа већина за-
Vослених ван VољоVривреMе раMи у VриваFним VреMузећима, а
јеMна чеFврFина раMи у Mржавним/MрушFвеним VреMузећима.
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Сеоска VоVулација која усVева Mа се заVосли у неVољоVривреM-
ном секFору има највећу VрохоMносF ка раMним месFима ка Fри
секFора: инMусFрији, FрCовини и оVравци уређаја и Cрађевини.
Такође, сFрукFура руралне VоVулације у СрXији, сFаре 15 и више
CоMина Vрема акFивносFи Vоказује изјеMначену заVосленосF у
секFору VољоVривреMе и ван VољоVривреMе. МеђуFим, исFо ис-
Fраживање Xележи Mа је учешће заVослених у неVољоVривреM-
ном секFору значајно мање међу заVосленим женама неCо међу
заVосленим мушкарцима. ИсFовремено, учешће незаVослених
лица веће је међу женама неCо међу мушкарцима.

ОXразовни Vрофил исVиFаница из исFраживања заVослених у
Mржавном секFору уVућује на закључак Mа оне уCлавном раMе у
сFручњачким и служXеничким занимањима. Тако највише исVи-
Fаница има завршену ССС (54,5%), заFим вишу сFручну сVрему
има 28,6% и високу има 13% исVиFаница које раMе у Mржавном
секFору. Разлике у налазима исFраживања из ценFралне СрXије и
северноC КосмеFа указују нам на сVецифичносF ове реCије која се
оCлеMа у високој финасијској зависносFи сFановнишFва оM заVо-
сленосFи у Mржавном секFору. Наиме, суXвенције РеVуXлике Ср-
Xије оXезXеђују са јеMне сFране, велики Xрој раMних месFа у јав-
ном секFору, а са MруCе суXвенцију зараMа које су више неCо VлаFе
у јавном секFору у ценFалној СрXији. ПриваFни секFор на северу
КиМ је неразвијен услеM веома комVликованих аMминисFраFив-
них VроцеMура Vословања у условима каMа се захFева VошFовање
Vаралелних и међусоXно некомVаFиXилних сFанMарMа (РеVуXли-
ке СрXије и Привремене аMминисFрације мисије УјеMињених на-
ција на Косову [UNMIK]), неразвијене инфрасFрукFуре, оCраниче-
не слоXоMе креFања роXа и услуCа и сFалне VолиFичке несиCурно-
сFи. Уколико се на навеMене неVовољне околносFи раMа VриваF-
ноC секFора MоMају и оXавезе које жене имају у VриваFној сфери
(XриCа о MомаћинсFву, Mеци и сFарима) онMа није неоXично Mа ис-
VиFанице из исFраживања не Vоказују VријемчивосF за VриваFно
VреMузеFнишFво.

С оXзиром на акFуалну VолиFичку сиFуацију у реCиону, зани-
мало нас је колико CоMина раMноC сFажа имају исVиFанице заVо-
слене у Mржавном/MрушFвеном секFору. Највише из разлоCа Mа
Xисмо виMели FренM заVошљавања у Mржавном/MрушFвеном сек-
Fору након раFа 1999. CоMине. Бројевима 37 исVиFаница има ма-
ње оM 13 CоMина раMноC сFажа, а 40 више оM Fолико. Ни јеMна исVи-
Fаница нема 13 CоMина раMноC сFажа, шFо значи Mа у CоMини коју
су манифесFовали рани сукоXи није Xило заVошљавања у Mржав-
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ном/MрушFвеном секFору. МеђуFим сиFуација се очиCлеMно Xрзо
сFаXилизовала, инсFиFуције које су VосFојале Vочеле су Vоново
Mа раMе, а Mошло је и Mо VовраFка у Покрајину MруCих важних ин-
сFиFуција које су Vосле раFа Mислоциране у СрXију, као нVр. Уни-
верзиFеF из ПришFине. Дакле VореM већ VосFојећих Mржавних
инсFиFуција, у реCион, VрвенсFвено у аMминисFраFивни ценFар
северни Mео Косовске МиFровице, Mошле су инсFиFуције реVу-
Xлике СрXије које своје функције нису више моCле оXављаFи у
месFу оснивања Fј. на целој FериFорији Покрајине. Тако Mа Mанас
имамо сиFуацију велике конценFрисаносFи Mржавних инсFиFу-
ција на размерно малој FериFорији. СFоCа ове инсFиFуције моCу
Mа заVосле значајан Xрој намешFеника са исVиFиваноC VоMручја.

У VрилоC Fези Mа у навеMеном руралном реCиону Mоминацију
чине неVољоVривреMна MомаћинсFва иMе и налаз из исFражи-
вања Vрема којем MоминанFни VрихоMи у MомаћинсFву VоFичу
оM VлаFа и Vензија у чак 95,4% случајева. Док се Xројком јеMна ис-
VиFаница F.ј., 0,5% изјаснила Mа MоминанFни VрихоMи у Mома-
ћинсFву VоFичу оM VољоVривреMе. Основне VрихоMе оM социјал-
не Vомоћи осFварује 3,2% MомаћинсFава, Mок је FрCовина засFу-
Vљена Fек са 0,9%. Пензију као основне VрихоMе у MомаћинсFву
осFварује 23,6% исVиFаница. Ове исVиFанице су у 85,7% случајева
у сFаросној кохорFи Vреко 60 CоMина. ОсFале исVиFанице из ове
сFаросне CруVе осFварују VрихоMе Vо основу VлаFе у 14,3% слу-
чајева. Пензију као основне изворе VрихоMа у MомаћинсFву су на-
веле Vензионерке (88,2%) и Mомаћице (73,8%). 

Пажње вреMна је и чињеница Mа је само 20% исVиFаница исFа-
кло Mа у MомаћинсFву нема заVослених чланова. ДоMаFно највећи
уMео оваквих MомаћинсFава оMлази на VороMице исVиFаница које
су се Mекларисале као Mомаћице (61,9%) и Vензионерке (47,1%).
Дакле, на CруVе којима је основни извор VрихоMа у VороMици
Vензија. Овај VоMаFак указује нам Mа, Vрема социоекономском
FиVу, исVиFанице из узорка живе у неVољоVривреMним Mома-
ћинсFвима. НеVољоVривреMна MомаћинсFва осFварују VрихоMе
оM неVојоVривреMних MелаFносFи и немају VољоVривреMно Cаз-
MинсFво (РЗС, АнкеFа о VоFрошњи MомаћинсFва – нацрF меFоMо-
лошкоC маFеријала, 2005, сFр. 20). 

КвалиFеF живоFа жена са села није Xио Mео оVуса исFражи-
вања, XуMући Mа он VреMсFавља резулFаF мноCоXројних Vракси на
нивоу свакоMневноC живоFа, Fе у склоVу навеMеноC исFраживања
није Xило моCуће саCлеMаFи Fако велики Xрој VоказаFеља. Права
мера развоја и Vовећање нивоа квалиFеFа свакоMневноC живоFа
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никако се не може свесFи на VоXољшање маFеријалних услова
живоFа. СFоCа је у исFраживању сеCменF заMовољавања VоFреXа
само начеF VиFањем о суXјекFивном осећају MосFаFносFи Vрихо-
Mа на нивоу MомаћинсFва и сFеVену заMовољења VоFреXа. Наме-
ром VиFања је Xила Mа се MоXије мали увиM у сFање заMовољавања
VоFреXа коM најсFаријих исVиFаница из исFраживања, које Mола-
зе из каFеCорије Mомаћица и Vензионерки и VреMсFављају јеMан
оM слојева MрушFва који је VоM највећим ризиком оM сиромашFва.
Наиме, оCроман Xрој жена из CруVе Mомаћица 64,3%, изјашњава се
Mа су им среMсFва којима расVолаже MомаћинсFво Fолико оскуM-
на Mа ни VриXлижно не заMовољавају VоFреXе чланова Mомаћинс-
Fва. Уколико VоMаFак о суXјекFивном осећању о MовољносFи
среMсFава којима расVолаже MомаћинсFво уVореMимо Vрема сFа-
росFи исVиFаница онMа се MоXијени VоMаFак VреклаVа са VреF-
хоMним Fако Mа највећи Xрој исVиFаница у CруVи Vреко 60 CоMина
смаFра Mа су среMсFва Fолико оскуMна Mа ни VриXлижно не заMо-
вољавају VоFреXе чланова MомаћинсFва (53,1%). У укуVном узор-
ку Mоминирају оMCовори (66,8%) Mа су среMсFва којима расVолажу
MомаћинсFва само Mелимично Mовољна за заMовољење VоFреXа
чланова FоC MомаћинсFва. 

У VоCлеMу незаVослених жена, којих је у узорку 24,1%, налази-
мо значајно MруCачији налаз у оMносу на незаVосленосF међу же-
нама у руралним оXласFима СрXије, CMе незаVосленосF износи
55% (Цвејић и Mр. 2010). Основни разлоC овако значајно MруCачије
сиFуације можемо FражиFи у оXразовном Vрофилу исVиFаница
из узорка, о чему је већ Xило речи. 

ОCроман уMео жена из узорка које VриVаMају каFеCорији неза-
Vослених Xи желело Mа се заVосли (84,6%). Међу незаVосленима
које не Fраже Vосао и не желе Mа се заVосле, Fј. нису акFивне у
овом VоCлеMу сVаMају Mомаћице које се изјашњавају Mа не Xи во-
леле Mа се заVосле у 84,6%, Mок Xи осFаFак желео Mа се анCажује
(15,4%). СвеCа 8,2% исVиFаница уVоFVуњава кућни XуџеF неким
хонорарним Vослом. ПоMаFак Mа Xи најчешће желеле Mа се заVо-
сле у оXласFи за коју су се школовале Cовори Mа VриVаMају школо-
ваном каMру, као и Mа су њихова очекивања Mа уложен FруM у
оXразовање јесFе VоFенцијал који им може оXезXеMиFи наме-
шFење. Највећи Xрој незаVослених исVиFаница изјаснило се Mа
није никаMа раMило зXоC оXавеза у кући, Fј. XриCа о Mеци и VороMи-
ци (55,1%). Овај налаз Cовори у VрилоC чињеници Mа су роMне раз-
лике веома изражене у сфери реVроMукFивноC раMа, Fј. VороMици
али и Mа је VороMица високовреMнована каFеCорија на овим Vро-
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сFорима. На овакве налазе уVућује и исFраживање које се Xавило
VерцеVцијом роMне равноVравносFи међу сFуMенFском VоVула-
цијом на VросFору северноC Mела КиМ (Захаријевски, ПеFровић,
2010).

ДрушFвена CруVа која се суочава са високим ризиком оM ис-
кљученосFи са FржишFа раMа су млаMи. Из исFраживања се уоча-
ва Mа млађе сFаросне кохорFе (18–30 CоMина) чине више оM Mве
Fрећине незаVослених (76,7%). Овај VоMаFак коресVонMира са на-
лазима из исFраживања у СрXији (Цвејић и Mр. 2010) али и са на-
лазима MоXијеним у Националној служXи за заVошљавање за Fе-
риFорију КиМ (Захаријевски, ПеFровић, 2010, сFр. 367). ОсоXе ни-
ских квалификација Fакође су суочене са VроXлемима у VрисFу-
Vу раMним месFима у неVољоVривреMном секFору. НезаVосле-
них има међу високо оXразованим исVиFаницама са 7,5%, оMно-
сно са високом сFручном сVремом 9,4% и Xројком јеMина исVиFа-
ница са масFером је међу незаVосленима, Mок је највећи Xрој
незаVослених исVиFаница са ССС (75,5%). У исFраживању чији се
налази овMе анализирају исVиFанице које имају само завршену
ОШ се Mекларишу у највећој мери као Vензионерке (52,9%) и Mо-
маћице (31%), Mок се највећи Xрој исVиFаница из каFеCорије не-
завршене основне школе Mекларише као Mомаћице, оMносно не-
акFивне (59,5%). Да највећи Xрој незаVослених сVаMа у CруVу са
среMњим оXразовањем (4 сFеVен) – 3862, оM којих је 2206 жена или
57%, Vоказују и VоMаци Националне служXе за заVошљавање на
FериFорији КиМ (Захаријевски, ПеFровић, 2010 : 367). 

ПореM сисFемских Vромена у виMу националних сFраFеCија за
развој, VоFреXно је инвесFираFи у развој љуMских ресурса сеоске
VоVулације, Vре свеCа у смислу VоMизања вешFина и Xоље инфор-
мисаносFи. Наиме, резулFаFи исFраживања Vоказују Mа VолиFи-
ка VоMсFицања заVошљавања у значајној мери заоXилази рурал-
не среMине. Само 5,9% жена је учесFвовало у неком оM VроCрама
VоMршке који унаVређује заVошљивосF жена у локалној зајеMни-
ци. ОсFале исVиFанице нису узимале учешћа у навеMеним Vро-
Cрамима Vре свеCа зXоC FоCа шFо смаFрају Mа Fаквих VроCрама и
није Xило у њиховим зајеMницама у 80,9% случајева, Mок 13,2%
није учесFвовало јер нема времена за Fакве VроCраме. НеMосFа-
Fак Fаквих VроCрама у њиховој локалној зајеMници највише
исFичу исVиFанице из оVшFине ЗуXин ПоFок (95,5%), заFим из оV-
шFине ЛеVосавић 86,2%. У Fаквим VроCрамима највише су уче-
сFвовале исVиFанице из оVшFине Звечан 13,4%, Mок у оVшFини
ЗуXин ПоFок ни јеMна исVиFаница није учесFвовала у Fаквом Vро-
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Cраму. Међу MоMаFним вешFинама које VосеMује VоVулација из
узорка Vреовлађују вешFине које нису усклађене с Vроменама на
FржишFу раMа: 50,5% исVиFаница је навело као MоMаFну вешFину
знања о VољоVривреMи, 43,6% вешFину израMе ручних раMова,
22,3% VосеMовање возачке Mозволе, Mок само 23,6% FврMи Mа Vосе-
Mује знање сFраноC језика, а 34,5% Mа се служи рачунаром. Међу-
Fим, значајно је исFаћи Mа се ове VослеMње вешFине значајно и
очекивано налазе коM млађих исVиFаница из узорка, међуFим у
укуVном узорку Mоминирају FраMиционалне женске вешFине и
вешFине везане за VреFежну акFивносF у руралним крајевима. 

СОЦИЈАЛНА ПРАВА ЖЕНА СА СЕЛА СЕВЕРНОГ ДЕЛА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

ОсFваривање социјалних Vрава везаних за зашFиFу у случају Xо-
лесFи, инвалиMиFеFа и сFаросFи Cрађани срVске националносFи
на FериFорији АП Косово реCулисано је Законом о оXавезном со-
цијалном осиCурању (СлужXени Cласник РС, Xрој 62/2006). Сеоско
сFановнишFво заVослено у неVољоVривреMним MелаFносFима
осFварује ова Vрава као и CраMско сFановнишFво VуFем уVлаFе
MоVриноса оM сFране VослоMавца или самосFално (у случају реCо-
сFроване самозаVосленосFи). СFановнишFво заVослено у Vољо-
VривреMи Mужно је Mа ове MоVриносе уVлаћује самосFално. Ис-
Fраживањем је исVиFан оXухваF жена из руралне VоVулације се-
верноC Mела КиМ Vензијско – инвалиMским и зMравсFвеним оси-
Cурањем. 

А. ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

СFановнишFво северноC Mела КиМ као и већина срVскоC сFанов-
нишFва на FериFорији чиFаве Vокрајине, зMравсFвено осиCурање
осFварује Vреко ЗавоMа за зMравсFвено осиCурање РеVуXлике Ср-
Xије. У северном Mелу Косовске МиFровице VосFоји реCионална
Xолница и јеMан Дом зMравља који функционишу као Mео зMрав-
сFвеноC сисFема СрXије. Ова Xолница служи као Cлавна зMрав-
сFвена инсFиFуција за лечење VриVаMника срVске зајеMнице са
целоC КиМ.

Рурално сFанивнишFво у склоVу овоC ЗавоMа може Mа осFвари
Vраво на зMравсFвено осиCурање Vрема различиFим основама: на
основу формалне заVосленосFи која VоMразумева Vлаћене соци-
јалне MоVриносе, Vреко члана VороMице који осFварује зMрав-
сFвено осиCурање, на основу Vензије или на основу сFаFуса
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VољоVривреMника (Закон о зMравсFвеном осиCурању, СлужXени
Cласник РС Xр. 107/2005). 

У VоCлеMу осFваривања зMравсFвене зашFиFе резулFаFи исFра-
живања су заMовољавајући. БуMући Mа чак 98,6% жена из узорка
навоMи Mа има зMравсFвено осиCурање. ИсVиFанице из узорка у
47% случајева имају оXезXеђено зMравсFвено осиCурање као за-
Vослена лица, у 11% случајева као Vензионери или суVружници
Vензионера. 

МеђуFим, оно шFо је веома значајно јесFе Mа чак 98% незаVосле-
них жена северноC КиМ има зMравсFвено осиCурање, као и 95,2%
оних које су се Mекларисале као Mомаћице. У укуVном узорку
оних који осFварују зMравсFвено осиCурање Vреко MруCоC члана
VороMице су 24% незаVослени и 18,4% Mомаћице. 

Према налазима СFуMије о живоFном сFанMарMу у СрXији (РЗС,
2007), 6% сFановнишFва није Xило зMравсFвено осиCурано. Док је
Fај VроценаF значајно већи у ванCраMским среMинама (10%), и
међу незаVосленима (11%). Према VоMацима исFраживања о си-
ромашFву и социјалној искљученосFи, у руралним оXласFима
СрXије (Цвејић и Mр. 2010) нешFо више оM 12% исVиFаника нема
зMравсFвено осиCурање. Међу мушкарцима има више осоXа Xез
зMравсFвеноC осиCурања (15%) неCо међу женама (9%), Mок у Cру-
Vи марCинализованих жена које се налазе у сFаFусу Vомоћних
чланова MомаћинсFва анCажованих искључиво у VољоVривреMи
учешће осоXа Xез зMравсFвеноC осиCурња износи чак 17,8% (БаXо-
вић, Вуковић, 2008). КаMа ове налазе уVореMимо са налазима из
нашеC исFраживања виMимо значајно Xоље резулFаFе међу жена-
ма у руралним среMинама северноC Косова. РазлоCе за овако Mру-
Cачију сиFуацију Vоново можемо VоFражиFи у узорку у коме Mо-
минирају заVослене исVиFанице са намешFењем у Mржавним
служXама.

ЗMравсFвено осиCурање у укуVном узорку немају само, у Xроје-
вима, 3 исVиFанице, међу којима јеMна незаVослена и Mве Mома-
ћице. У VоCлеMу сFаросFи, само јеMна жена сFаросFи Vреко 60 Cо-
Mина нема зMравсFвено осиCурање. 

Б. ПЕНЗИЈСКО-ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

Пензијско-инвалиMску зашFиFу је осFварило 58,2% исVиFаница
из исFраживања. ОM овоCа веома мали Xрој жена самосFално
уVлаћује Пензијско-инвалиMско осиCурање (7,2%), Mок VослоMа-
вац уVлаћује у 92,8% случајева. Пензијско-инвалиMско осиCурање
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(ПиО) нема 41,8% исVиFаница раMноC узрасFа. Највећи Xрој исVи-
Fаница које немају ПиО је из сFаросне CруVе Mо 30 CоMина (42,4%),
а најмањи из CруVе жена Vреко 60 CоMина (15,2%). Дакле, осим за-
Vослених у неVољоVривреMним MелаFносFима жене из узорка су
веома слаXо оXухваћене ПиО осиCурањем. Домаћице имају уVла-
ћен ПиО у 50% случајева и он уCлавном VоFиче Vо основу наслеђе-
ноC осиCурања оM суVружника. На овај закључак уVућује VоMаFак
Mа 95,2% Mомаћица навоMи Mа VослоMавац уVлаћује ПиО. 

ЗАКЉУЧАК ЖивоF жена са севера Косова и МеFохије оXликује са јеMне сFране
MеликаFна XезXеMоносно – VолиFичка сиFуација, а са MруCе сFра-
не роMни оMноси са VреFежно FраMиционалним сFилом живоFа и
VаFријархалним вреMносним оријенFацијама. ИсFраживање се
MоминанFно Xавило јавном сфером жена са села, Mок се о роMним
оMносима у свакоMневном живоFу моCло VросуђиваFи само Vре-
ко VосреMних инMикаFора као шFо су: учешће жена у власничкој
сFрукFури, MоминанFни разлози за незаVосленосF коM жена које
никаMа нису раMиле у виMу оMрицања овакве моCућносFи зXоC во-
ђења MомаћинсFва и XриCе о Mеци, Mоминација FраMиционалних
вешFина каракFерисFичних коM сFарије VоVулације са села. У ис-
Fраживању разлоCа за све израженију MеVоVулацију села и низак
ферFилиFеF нису занемарљиве каFеCорије из сфере VриваFноC
живоFа и роMни оMноси уFемељени у оMређеним условима живо-
Fа. ИVак, у овом исFраживању занимала нас је VревасхоMно јавна
сфера MрушFвеноC живоFа жена са села северноC Косова и МеFо-
хије и Fо Vре свеCа MосFуVносF неVољоVривреMноC FржишFа раMа
женама са села. 

ДоминанFа каракFерисFика јавне сфере живоFа жена са села
КиМ јесFе висок ниво заVосленосFи у неVољоVривреMном секFо-
ру, шFо за соXом Vовлачи висок ниво зMравсFвеноC и VензионоC
осиCурања коM исVиFаница из исFраживања. НеVољоVривреMна
заVосленосF оMвија се у највећој мери у Mржавним/MрушFвеним
фирмама, Mок је заVосленосF у VриваFном секFору изразиFо ни-
ска, а VриваFно VреMузеFнишFво коM исVиFаница CоFово зане-
марљиво. РазлоCе овоме можемо FражиFи у високој засFуVље-
носFи Mржавних инсFиFуција РеVуXлике СрXије на Fој FериFорије
које су у већини Mислоциране из MруCих Mелова Покрајине зXоC
немоCућносFи функционисања. МеђуFим, овако висока зави-
сносF оM MржавноC секFора у VолиFичким условима у којима ове
инсFиFуције имају Vривремени каракFер ујеMно је факFор ризи-
ка за сFановнике ове FериFорије. Уколико VолиFички и економ-
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ски услови XуMу налаCали реорCанизацију, ресFрукFурацију,
VриваFизацију и сманивање Xроја заVослених VоFреXно је Vа-
жљиво израMиFи и VримењиваFи мере Vревенције за заVослене
жене које су у оVасносFи Mа као Fехнолошки вишак осFану Xез Vо-
сла XуMући Mа Fаква сиFуација коM жена са села може MовесFи Mо
заFварања у сферу свакоMневноC живоFа и Vрелазак у сFаFус Vо-
мажућих чланова VољоVривреMноC MомаћинсFва. ПоVулација
која VриVаMа каFеCорији Vомажућих чланова VољоVривреMноC
сFановнишFва у СрXији Xележи изузеFно лоше социјалне услове
живоFа (БаXовић, Вуковић, 2008). ЗаFо је важно Mа се жене којима
VреFи оVасносносF Mа VосFану Fехнолошки вишкови Vравовре-
мено, VревенFивно, креирају оMCоварајуће мере како Xи се Xоље
снашле на FржишFу раMа и осFале заVослене. КоM креирања ова-
квих мера ваља имаFи у виMу налазе из исFраживања који Cоворе
у VрилоC неусклађеносF вешFина и знања које VосеMују исVиFа-
нице из исFраживања са VоFреXама FржишFа раMа. 

ДрушFвена сиFуација уCрожене VолиFичке и економске Xез-
XеMносFи воMи ефекFу VознаFом као „круC VроVаMања“ (енC. circle
of decline). Оваква сиFуација већ је виђена не само у руралним
оXласFима СрXије (Цвејић и Mр. 2010) већ и у развијеним земља-
ма. Да Xи се изXеCао Fзв. круC VроVаMања, у коме ниска CусFина
насељеносFи сFвара неMосFаFак криFичне масе за услуCе и Vро-
извоMњу, шFо MовоMи Mо Fек сVораMичних Vословних VоMухваFа,
услеM чеCа изосFаје и Cенерисање раMних месFа. СлаXосF Fржи-
шFа раMа VреMсFавља механизам за Vовећање миCрација у Vравцу
урXаних ценFара, а Fиме и MоMаFну реMукцију сFановнишFва којој
FреXа MоMаFи и сFарење локалне VоVулације. Појава VроVаMања
VознаFа је и у руралним среMинама ЕУ али су VознаFе и VолиFике
које су Vрекинуле круC VроVаMања. Оне се оCлеMају у: унаVређењу
инфрасFрукFуре, Vривлачењу инвесFиција, које омоCућавају Mа
се ове оXласFи реCенеришу, развију инMусFријске и услужне Mе-
лаFносFи али и Mа се унаVреMи VољоVривреMна VроизвоMња ра-
звојем оMCоварајућих класFера у VроизвоMњи (ОЕЦД, 2006). Ова-
кве мере ваљало Xи инFеCрисаFи у инсFруменFе националне
сFраFеCије за реCионални развој чиме Xи се Mеловало у Vравцу
VрекиMања оVисаних ланчаних FренMова који воMе VроVаMању
руралних зајеMница.

ПореM сFрукFуралних Vромена VоFреXно је раMиFи на Vовећа-
њу социјалноC каVиFала жена са села VуFем VоMизања кулFуре
уMруживања и орCанизовања. Веома је важно VрошириFи оXра-
зовну VонуMу за сеоску VоVулцију алFернаFивним оXразовним
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VроCрамима Vовезаним са VоFреXама FржишFа раMа (курсеви је-
зика, умеFносFи, информаFике и сл.). И на крају VоFреXно је Vо-
маCаFи оMржавање ауFенFичних кулFурних акFивносFи које ће
члановима зајеMнице MонеFи заXаву и заMовољсFво учешћа у жи-
воFу зајеMнице. 
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SUMMARY WORKING WOMEN IN THE NORTHERN KOSOVO AND METOHIJA4

The life of women in northern Kosovo and Metohija is shaped on
one hand by the delicate political and safety conditions, and on the
other hand by gender relations with predominantly traditional life-
style and patriarchal value systems. The research primarily concerns
the public sphere of women from rural areas, while gender relations
in everyday life could be judged only through indirect indicators such
as: women's participation in the ownership structure, the dominant
reason for unemployment among women who have never worked
being a sacrifice of such opportunities due to housekeeping and child
care, the dominance of traditional skills characteristic of the elderly
population of the village. In researching the reasons for the increa-
sing depopulation of villages and low fertility, the categories in the
field of private life and gender relations grounded in specific life cir-
cumstances can not be neglected. However, in this study we were
mainly interested in the public sphere of social life of women from ru-
ral areas in northern Kosovo and Metohija, the availability of non-
agricultural labor market to these women.

A dominant feature of the public sphere of life of the women from
rural areas of Kosovo and Metohija is a high level of employment in
the non-agricultural sector, which entails a high level of health and
pension insurance in the respondents of the study. Non-agricultural
employment takes place largely in state/socially-owned companies,
while employment in the private sector is extremely low, while priva-
te enterprise is almost negligible. The reason for this can be found in
the high presence of the state institutions of the Republic of Serbia in
this territory, the majority of which being displaced from other parts
of the province due to the inability to function. However, such a high
dependence on the public sector in the political conditions in which
these institutions have a temporary character is also a risk factor for
the inhabitants of these territories. In case political and economic
conditions in future require reorganization, restructuring, privatiza-
tion and the reduction of the number of employees, it is necessary to

4 РаM је Vримљен 31. окFоXра 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку Ре-
Mакције ЗXорника оMржаном 21. MецемXра 2013.
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carefully develop and implement prevention measures for working
women who are at risk of redundancy, since this situation in women
from rural areas may lead to their closure in the sphere of everyday
life and their transition to the status of unpaid family members in
agricultural households. Population belonging to the category of
unpaid family members in agricultural households in Serbia registers
very poor social living conditions (Babović, Vuković, 2008). Therefo-
re, it is important that women threatened with redundancy, as a pre-
caution, in a timely manner take the appropriate measures in order to
better their situation in the labor market and remain employed. In de-
signing these measures, research findings which point to a mismatch
in the respondents’ skills and knowledge with the needs of the labor
market should be taken into account. Moreover, it is significant to
work on increasing the social capital of women from rural areas
through nurturing the culture of association and organization. Final-
ly, it is necessary to help maintain the authentic cultural activities
that will bring amusement to community members and the pleasure
of participating in community life.
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