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

ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ИНКЛИНАЦИЈЕ
ЖЕНА СА СЕЛА
САЖЕТАК. У раду се наводи део резултата ширег истраживања друштвеног положаја жена са села северног Косова и Методије, обављеног 2013. године.
У тексту се анализирају подаци о предузетничким инклинацијама и
економском потенцијалу жена са села. У основи истраживања је идеја
да су предузетничке инклинације битне у процесу економског развоја
али још су битније са аспекта процеса еманципације жена и укупног
друштвеног развоја. Добијени налази сугеришу да је приватно предузетништво код испитиване популације неразвијено, за шта постоје два
доминантна разлога. Први, политички-безбедоносно неповољна ситуација која није погодна за сигурност улагања, те специфичност у виду
компликованих административних услова пословања у којима се захтева поштовање паралелних и међусобно неконпатибилних стандарда (Републике Србије и УНМИК администрације). Други битан разлог
за одсуство предузетничке иницијативе јесте недостатак власништва
над имовином и средствима за производњу, с тим у вези банке не дају
кредите без гаранције у виду власништва над хипотеком, а недоступни
су и други облици финансијског подстицаја.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: пол, род, родни односи, предузетништво.
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РОДНИ ОДНОСИ
О@разац о-носа између мушкараца и жена у значајној мери о@ликује Uру0не каракCерисCике али и њихове ин-иви-уалне живоCе.
У лиCераCури чесCо називан „ро-ним режимом” (БлаUојевић,
1995; БлаUојевић, 2012), овај о@разац о-носа је у значајној мери
0осле-ица сCрукCурисаних и Cрајних о-носа међу 0оловима у
-рушCвеном конCексCу, а Cек у знаCно мањој мери он 0очива на
о-лукама 0оје-инаца који сCу0ају у ро-не о-носе. Новија исCраживања (Ро-ни @аромеCар, 2012) исCичу 0оCре@у -а се -рушCвени
развој саUле-а у свеCлу ро-ноU ас0екCа, 0ре свеUа у смислу CоUа -а
ро-ни 0оре-ак 0роизво-и и консCруише -рушCво, Cе о-ређује њеUов развој, у смислу -а је ус0осCављање ро-не је-накосCи и узрок
и 0осле-ица 0роцеса мо-ернизације. И о@рнуCо, у случају Ср@ије,
реCра-иционализација у0оре-о са ре0аCријархализацијом -о0риносе ус0оравању развоја и мо-ернизације и -уUорочно @локирају развојне моUућносCи реUиона. Исказаним се не Cвр-и -а ро-ни о-носи и ро-ни режими 0осCану је-ини развојни чиниоци већ
се жели исCаћи њихов значај. Ро-ни о-носи се сCрварају и уCврђују на нивоу свако-невноU живоCа, Cако шCо 0раксе и -искурси свако-невице изнова 0роизво-е ро-не режиме каракCерисCичне за
о-ређени -рушCвени конCексC. У 0ракси је је-носCавније уCицаCи
на 0ромену 0оложаја жена у јавној неUо у 0риваCној сфери. Не0овољна -рушCвена и економска сиCуација о-ликује се значајним
0овлачењем жена из сфере јавносCи, 0ре свеUа са формалноU CржишCа ра-а, у сферу 0риваCносCи у којој њихови ресурси @ивају
сCављени у функцију о@ез@еђивања о0сCанка 0оро-ице и -омаћинсCва. Марина БлаUојевић ову 0ојаву о0исује као „само-жрCвујући микро-маCријархаC”, а она 0о-разумева велику конценCрацију моћи на нивоу 0оро-ице, која се ус0осCавља високим
сCе0еном „само-жрCвовања”, чиме жене саме се@е -оживљавају
као „хероине” унуCар и-еолошкоU 0ореCка који ко-ификује „жрCву” као смисао живоCа (БлаUојевић, 2012).
СушCина -рушCвеноU развоја и њеUов смисао Cре@ало @и -а
@у-е 0овећање о0шCеU нивоа квалиCеCа живоCа, 0ри чему се ово
не @и смело свесCи на 0о@ољшање маCеријалних услова живоCа.
Повећање нивоа квалиCеCа живоCа Cре@ало @и @иCи уUрађено у
Cемеље развојних 0олиCика као и оних 0олиCика које во-е равно0равносCи. У основи захCева за већим укључивањем жена у
јавну сферу Cре@а -а сCоји 0оCре@а за већом еманци0ацијом жена
и 0овећање равно0равносCи, а не само економски разлози за
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већим укључивањем жена у 0роизво-не 0роцесе као -о-аCни ресурс за економски развој је-ноU -рушCва.
У 0ерио-у након ДруUоU свеCскоU раCа, у социјалисCичком сисCему, жене су @ележиле високо учешће у ра-ној снази2 шCо је
0ре-сCављало развојне и мо-ернизацијске 0ре-носCи, 0ре свеUа
у 0оUле-у о@разовања и за0ошљавања жена, међуCим, у сфери
свако-невице за-ржала се коеUзисCенција са 0аCријархалним наслеђем. З@оU CоUа је 0о@ољшање 0рава жена у ви-у њиховоU све
већеU укључивања у јавну сферу моUуће CумачиCи -оминанCним
економским разлозима који каCеUорију -рушCвеноU развоја
ви-е, 0ре свеUа, у економским чиниоцима а не као еманци0аCорски 0роцес уку0ноU 0овећања квалиCеCа живоCа. У 0рилоU наве-еној Cези и-у сазнања -а у 0роцесима Uло@ализације -олази -о
све већеU за0ошљавања жена, Cј. -о 0роцеса који су у социолошкој
лиCераCури 0ознаCи као „феминизација ра-не снаUе” (Милошевић, Шљукић, Вучевић, 2011, сCр. 111). Овај 0роцес се сасCоји у 0овећању учешћа жена у 0лаћеној ра-ној снази, -ок исCовремено
@ележимо 0оUоршавање социо-економскоU 0оложаја за0ослених
жена (у о-носу на мушкарце). Ово се -ешава сCоUа шCо се жене
чесCо за0ошљавају на 0ословима са не0уним ра-ним временом
(part time jobs), шCо 0осло-авцима омоUућава -а за-рже ниску
цену ра-а (Милошевић, 2013).
Неза-овољавајући 0оложај у јавној и 0риваCној сфери, у ви-у
немоUућносCи за-овољавања 0оCре@а -овели су -о исцр0љивања
женских ресурса на микро нивоу. ИнCензивно Cрошење женских
ресурса у -омену јавне и 0риваCне сфере консCаCовано је у свим
ре0резенCаCивним научним исCраживањима (ви-и: Милић, и
-р. 2004; Милић, и -р. 2010; Бо@ић, Секулић 2010). ИсCискивање
жена из јавне сфере, у 0роцесу Cрансформације 0ривре-е у реUиону, узрокује њихову економску независносC и смањење ка0ациCеCа за „0реUоварање” на нивоу 0оро-ице, 0оCискујући жене у
0риваCну сферу. Но, нису само жене 0лаCиле високу цену Cранзиције, већ и мушкарци. За мноUе је мушкарце Uу@иCак 0осла, Cј.
0рофесије и каријере, значио и лични крах и „кризу маскулиниCеCа”. Повлачење у свако-невну сферу није за већину мушкараца
значило и 0рихваCање, Cј. 0рилаUођавање новонасCалој сиCуацији, већ су они неучесCвовање у -невним о@авезама 0оро-ице и
-омаћинсCва ви-ели као 0реосCало уCочишCе мушкоU и-енCиCеCа, шCо за со@ом 0овлачи кризу @рака и конфликCносC у инCим2

Њихова сCо0а акCивносCи креCала се око 70%, -ок се 0осле-њих Uо-ина
кређе око 58% (Ба@овић, Вуковић, 2008).
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ним о-носима (Бо@ић, БлаUојевић, 2012). Зачарани круU економских и 0риваCних криза за 0осле-ицу ус0осCавља ниску сCо0у
ферCилиCеCа и сCа@илно ниске 0референце, ка-а је реч о @роју
-еце.
ИсCраживања која се @аве 0оложајем руралне 0о0улације, Cе
0осе@но 0оложајем жена са села,3 исCичу -а се сеоска 0о-ручја
суочавају са низом оз@иљних 0ро@лема – снажном -е0о0улацијом, економском неразвијеношћу, 0орасCом сиромашCва и Uенерално не0овољним условима живоCа. ПриCом, 0иCање руралноU
развоја и @лаUосCања рураноU сCановнишCва је је-но о- Uлавних
0иCања целоку0ноU о-рживоU развоја реUиона јуUоисCочне Евро0е, @у-ући -а у овом -елу свеCа рурално сCановнишCво чини UоCово 0оловину сCановнишCва уо0шCе (у Ср@ији 42% сCановнишCва). Ср@ија је у ре-у са најаUрарнијим земљама у Евро0и з@оU
велике зависносCи руралноU сCановнишCва о- за0осленосCи у
0ољо0ривре-и, чак 45% ра-но акCивноU руралноU сCановнишCва
ра-и у 0ољо0ривре-и (БоU-анов, 2007, сCр. 32). Према АнкеCи о
живоCном сCан-ар-у (РЗС, 2008) сиромашCво је значајније рас0росCрањено на селу неUо у Uра-у, са Cен-енцијом -а се разлике
0ро-у@љују (резулаCи између -ве анкеCе о живоCном сCан-ар-у
2002–2007). У 2007. Uо-ини, скоро -ве Cрећине сиромашних живело је у руралним сре-инама.
У Cаквим -рушCвеним условима, који не 0оказују Cен-енцију
0озиCивних 0ромена, веома значајан 0ро@лем руралних насеља
0ре-сCавља инCензивна емиUрација женскоU сеоскоU сCановнишCва. А @ез живих љу-и нема -рушCвеноU на0реCка. О међузависносCи -емоUрафскоU и -рушCвеноU развиCка 0исала је Ружа
ПеCровић (1990, 1989, 1978.), а ову везу је још 1905. U. наUлашавао
-р Јован Ј. Јовановић 0ишући о веома лошем 0оложају жене и -еце у Ср@ији 0очеCком XX века: „Ми морамо љу-ски маCеријал -а
ка0иCалишемо ако хоћемо -аље -а о0сCанемо” (у СCојановић,
2006, сCр. 160).
ИНДИКАТОРИ ДОСТИГНУТЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
Жене и мушкарци су инCеUрални -ео сваке -уUорочне развојне
сCраCеUије и о-рживоU развоја. Званични Uло@ални и национални развојни циљеви саUле-авају се 0реко @ројних -екларација,
0ро0иса, сCан-ар-а – које је нужно реализоваCи уз ус0осCављање
3
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Као шCо су: Цвејић и -р., 2010; Ба@овић и Вуковић, 2008; БоU-анов, Томановић, Цвејић, Ба@овић, Вуковић, 2011.
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механизама 0реко којих ће @иCи с0рове-ени и конCролисани.
У ра-у ће @иCи речи о Миленијумским циљевима развоја (МЦР) и
Конвенцији о уклањању свих о@лика -искриминације жена
(CEDAW). На самом 0очеCку 0оCре@но је наUласиCи -а се 0рокламовани циљеви моUу разликоваCи о- реалносCи и Cо у великој
мери лежи у различиCом схваCању развоја. Наиме, ро-ни инклузивни и о-рживи развој, усмерен ка женама и мушкарцима, разликује се о- инсCруменCализације женских љу-ских 0рава у
корисC развојних 0оCенцијала које 0оUо-ују неоли@ералном ка0иCалисCичком развоју (БлаUојевић, ХјусCон, 2012). Овај -руUи
мо-ел развоја -ово-и -о очиUле-ноU раскорака између Uло@алних и националних циљева, ова0лоћених у Миленијумским
циљевима и реалносCи која 0раCи 0рокламоване 0роцесе.
На Миленијумском самиCу о-ржаном у се0Cем@ру 2000. Uо-ине, који је оку0ио највећи @рој свеCских ли-ера, усвојена је Миленијумска -екларација којом се -ржаве о@авезују на сара-њу у
циљу смањења свеCскоU сиромашCва и решавања низа 0ро@лема,
0о- заје-ничким називом „Миленијумски циљеви развоја” у
временском року -о 2015. Uо-ине. Трећи Миленијумски циљ развоја о-носи се на 0осCизање ро-не равно0равносCи и оснаживање жена. ПеCи циљ је Cакође 0освећен рањивој Uру0и и фокусира се на уна0ређење з-равља мајки. Ова 0иCања су кључна за
0осCизање Миленијумских циљева и уо0шCе љу-ских 0рава која
UаранCују свим љу-има -а 0осCиUну свој 0уни 0оCенцијал, живе
-осCојансCвено и -о0риносе -рушCву на нај@ољи моUући начин.
У ЈуUоисCочној Евро0и @ројни су изазови -рушCвеноU развоја,
укључујући Cу и о@ласC ро-не равно0равносCи. Поре- већ 0оменуCих неUаCивних резулаCаCа 0роцеса Cранзиције, реUион се суочава са 0олиCичком несCа@илношћу и исCовремено је рањив у
0оUле-у 0ошCовања основних љу-ских 0рава. МеђуCим, у кулCуролошком смислу леже мож-а и највеће 0ре0реке, а о-носе се на
0аCријархално схваCање ро-них о-носа, о чему је већ @ило речи.
На међунаро-ном 0лану најзначајнији -окуменC којим се
шCиCе и уна0ређују 0рава жена јесCе Конвенција о уклањању
свих о@лика -искриминације жена (CEDAW). Усвојена је 1979. Uо-ине о- сCране Uенералне ску0шCине савеCа УН, а чесCо се о0исује као међунаро-на 0овеља о 0равима жена. Конвенција -ефинише о@лике -искриминације на- женама и 0осCавља оквире за
националне акције усмерене на оCкањању наве-ених о@лика
-искриминације. СФРЈ је 1982. Uо-ине раCификовала и 0рихваCила све о@авезе које Конвенција 0ре-виђа: 1) ус0осCављање мехаОЛИВЕРА С. МАРКОВИЋ САВИЋ

91

ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIV (2)/2014
низама за о@ез@еђивање ро-не равно0равносCи; 2) усCав који UаранCује ро-ну равно0равносC; 3) закон о ро-ној равно0равносCи
и 4) коришћење не-искриминаCорноU језика са сCановишCа ро-не равно0равносCи у законо-авсCву.
ПочеCни извешCај о сCању 0рава жена у Ср@ији 0резенCован је
на 38. сесији КомиCеCа, 2007. Uо-ине. Национални извешCај се КомиCеCу CEDAW-a 0о-носи сваких 0еC Uо-ина. На основу националноU извешCаја КомиCеC CEDAW-a извео је закључке и -онео
0ре0оруке за уна0ређење 0оложаја жена и ро-не равно0равносCи у Ср@ији. За исCраживање -рушCвеноU 0оложаја жена са северноU Косова и МеCохије важне су сле-еће 0ре0оруке CEDAW-а
за Ср@ију: а) у Cачки 27 КомиCеC изражава за@ринуCосC шCо жене
у 0оC0уносCи и ефикасно не учесCвују у реконсCрукцији и сCа@илизацији земље 0осле суко@а или у 0роцесима 0реUоварања о
@у-ућем сCаCусу Косова и МеCохије; @) у Cачки 32 КомиCеC екс0лициCно о- -ржавних орUана Ср@ије захCева -а осиUурају осCваривање социјалних 0рава жена са сCаCусом 0омажућих чланова
-омаћинсCва и -а оснаже 0рихо-овне акCивносCи жена у руралним о@ласCима, ц) у Cачки 31 КомиCеC, 0оре- осCалоU изражава
за@ринуCосC з@оU -искриминације жена са сCаCусом 0омажућих
чланова -омаћинсCва.
ПосCиUнуCо сCање ро-не равно0равносCи 0оказује -а није -овољна само формално 0равна је-накосC у ви-у -оношења закона,
већ је нужно о@ез@е-иCи њихову 0римену и 0ошCовање. „На0ре-ак жена у свеCу 2008/2009: Ко 0о-носи рачуне женама? Ро- и о-UоворносC” је извешCај који 0оказује -а осCваривање женских
0рава и 0осCизање Миленијумских циљева развоја зависи о- јачања механизама о-UоворносCи за 0реузеCе о@авезе 0рема женама и у о@ласCи ро-не равно0равносCи. Примери из ИзвешCаја 0оказују -а ус0осCављање равно0равносCи 0олова зависи у великој
мери о- акCивноU учешћа жена у -оношењу о-лука на свим нивоима, али и о- а-екваCноU реаUовања у сиCуацијама ка-а им се
крше 0рава или иUноришу 0оCре@е.
ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УЗОРКА
Нај0ре, о-лука -а се исCраживање4 изве-е на CериCорији северноU -ела Косова и МеCохије 0роисCекла је из -ва разлоUа: 0рви је
не-осCаCносC основних сCаCисCичких 0о-аCака о сCановнишCву
4
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у наве-еном реUиону, 0оUоCово о 0о0улацији жена са села; -руUи
разлоU је шCо наве-ена 0о0улација живи у условима уUрожене
0олиCичко-@ез@е-оносне сиCуације, шCо је сврсCава у -восCруко
уUрожену у о-носу на -руUе жене са села у ценCралној Ср@ији.
ГеоUрафске о-лике реUиона у којем је 0рове-ено исCраживање
јесу 0реCежно 0ланинска насеља, са -оминанCним руралним
сCановнишCвом. З@оU CоUа су ове о@ласCи @иле 0оUо-не за 0роучавање 0ре-меCа исCраживања који је нас ов-е занимао. ТериCорија о0шCине Ле0осавић се 0роCеже на око 750 км2 и укључује
Uра- Ле0осавић и 72 села5. ТериCорија о0шCине Зу@ин ПоCок се
0роCеже на око 333 км2 и укључује Uра- Зу@ин ПоCок и 63 села6.
Звечан је CериCоријално најмања о- ових о0шCина и 0роCеже се
на 122 км2 и укључује Uра- Звечан и 35 села7.
Уку0на 0о0улација у о0шCини Ле0осавић 0роцењена је на
18.900 сCановника. ЕCничка сCрукCура је сле-ећа: 18.000 Uрађана
је ср0ске, 300 ал@анске, 300 @ошњачке, 80 ромске националносCи
и 70 Uрађана се -екларишу као Ашкалије8. Уку0на 0о0улација у
о0шCини Зу@ин ПоCок је 14.900 сCановника. О- чеUа је: 13.900
Uрађана ср0ске националносCи и 1000 Uрађана ал@анске националносCи (насељених у је-ном селу)9. О0шCина Звечан има око
17.000 сCановника: 16.000 Uрађана је ср0ске националносCи и 0о
300 Uрађана је ал@анске и @ошњачке националносCи10.
ИсCраживање није о@ављено у о0шCини Косовска МиCровица,
иако је Cо највећа о0шCина на северу Покрајине, з@оU њене с0ецифичносCи. Наиме, у о0шCини Косовска МиCровица11 само је је-но
село насељено -оминанCно ср0ским сCановнишCвом. ИсCраживачи из наве-еноU исCраживања нису @или у моUућносCи -а у
узорак укључе и 0ри0а-нице ал@анске националносCи.
У исCраживању је учесCвовало 220 жена, 0о-ељених у чеCири
сCаросне Uру0е, шCо је у уку0ном узорку (квоCноU Cи0а) чинило:
19.5% сCаросCи о- 18 -о 30 Uо-ина, 32.7% сCаросCи о- 31 -о 45 Uо-ина, 25.5% сCаросCи о- 46 -о 60 Uо-ина и 22.3% сCаросCи 0реко 60
Uо-ина.
5
6
7
8
9
10
11

По-аци наве-ени 0рема: Municipal Profile of Leposavic, OSCE, 2006.
По-аци наве-ени 0рема: Municipal Profile of Zubin Potok, OSCE, 2006.
По-аци наве-ени 0рема: Municipal Profile of Zvecan, OSCE, 2006.
По-аци наве-ени 0рема: Municipal Profile of Leposavic, OSCE 2006.
По-аци наве-ени 0рема: Municipal Profile of Zubin Potok, OSCE 2006.
По-аци наве-ени 0рема: Municipal Profile of Zvecan, OSCE, 2006.
Ов-е се Косовска МиCровица 0осмаCра као је-инсCвени енCиCеC иако је
de facto 0о-ељен Uра-.
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Према сCе0ену сCручне с0реме ис0иCанице су 0о-ељене на
сле-ећи начин: 11,8% их је @ез основне школе или само са завршеном основном школом, највише их је са завршеним сре-њим сCе0еном сCручне с0реме, 53,6%, са завршеним факулCеCом има
14,5% ис0иCаница, са високом школом 7,3% и са масCером 0,9%.
Наве-ена о@разовна сCрукCура је значајно @оља неUо на узорку из
исCраживања о социјалној искљученосCи у руралној Ср@ији
(21,1% @ез основне школе, 28,4% основна школа и 1 -о 2 Uо-ине
сре-ње школе, 25,2% сре-ња ра-ничка, 18,9% сре-ња сCручна и
Uимназија, 6,4% виша и факулCеC). СCоUа, на самом 0очеCку, Cре@а
исCаћи -а ће оваква 0овољнија о@разовна сCрукCура уCицаCи на
резулCаCе исCраживања, 0оUоCово у о@ласCи за0ослења.
ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ИНКЛИНАЦИЈЕ И ЕКОНОМСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ
ДоминанCна каракCерисCика јавне сфере живоCа, 0ре свеUа формалноU CржишCа ра-а, жена са села КиМ јесCе висок ниво за0осленосCи у не0ољо0ривре-ном секCору12, шCо за со@ом 0овлачи
висок ниво з-равсCвеноU и 0ензионоU осиUурања ко- ис0иCаница
из исCраживања. Не0ољо0ривре-на за0осленосC о-вија се у највећој мери у -ржавним/-рушCвеним фирмама, -ок је за0осленосC у 0риваCном секCору изразиCо ниска, а 0риваCно 0ре-узеCнишCво ко- ис0иCаница UоCово занемарљиво. РазлоUе овоме
можемо CражиCи у високој засCу0љеносCи -ржавних инсCиCуција Ре0у@лике Ср@ије на Cој CериCорије које су у већини -ислоциране из -руUих -елова Покрајине з@оU немоUућносCи функционисања. Поре- наве-еноU, 0риваCно 0ре-узеCнишCво суочава се
са изразиCо не0овољним условима, међу којима су веома ком0ликовани а-минисCраCивни услови 0ословања у којима се захCева 0ошCовање 0аралелних и међусо@но неком0аCи@илних
сCан-ар-а (Ре0у@лике Ср@ије и УНМИК а-минисCрације). Генерално, висока засCу0љеносC инсCиCуција Ре0у@лике Ср@ије 0ре-сCавља 0озиCивне социјалне услове за живоC сCановнишCва на
овом 0росCору, @у-ући -а је 0риваCно 0ре-узеCнишCво Cешко
развијаCи у условима који не UаранCују 0олиCичку сCа@илносC и
сло@о-у креCања љу-и и ро@а. МеђуCим, овако висока зависносC
о- -ржавноU секCора у 0олиCичким условима у којима ове инсCиCуције имају 0ривремени каракCер, ује-но је факCор ризика
12
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Шире о овоме у: Марковић Савић, О. Ра-ни сCаCус жена са села северноU Косова и МеCохије, З@орник ра-ова ФилозофскоU факуCеCа у ПришCини, @р. 43
(2), с. 339–352.
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за сCановнике ове CериCорије. Уколико 0олиCички и економски
услови @у-у налаUали реорUанизацију, ресCрукCурацију, 0риваCизацију и смањивање @роја за0ослених, 0оCре@но је 0ажљиво
изра-иCи и 0римењиваCи мере 0ревенције за за0ослене жене
које су у о0асносCи -а као Cехнолошки вишак осCану @ез 0осла,
@у-ући -а Cаква сиCуација ко- жена са села може -овесCи -о заCварања у сферу свако-невноU живоCа и 0релазак у сCаCус 0омажућих чланова 0ољо0ривре-ноU -омаћинсCва. По0улација која
0ри0а-а каCеUорији 0омажућих чланова 0ољо0ривре-ноU сCановнишCва у Ср@ији @ележи изузеCно лоше социјалне услове живоCа (Ба@овић, Вуковић, 2008). ЗаCо је важно -а се жене којима
0реCи о0асносC -а 0осCану Cехнолошки вишак 0равовремено и
0ревенCивно креирају о-Uоварајуће мере како @и се @оље снашле
на CржишCу ра-а и осCале за0ослене. Ко- креирања оваквих мера
ваља имаCи у ви-у налазе из исCраживања који Uоворе у 0рилоU
неусклађеносCи вешCина и знања које 0осе-ују ис0иCанице из
исCраживања са 0оCре@ама CржишCа ра-а.
Не-овољна развијеносC 0риваCноU 0ре-узеCнишCва исCиче се
и у -окуменCима локалних самоу0рава13 на северу КиМ. О0шCине су изра-иле сCраCешка -окуменCа која се о-носе на уна0ређење економскоU развоја. ДокуменCима која се о-носе на економски развој о0шCина исCиче се -а у оквиру орUана о0шCинске
у0раве не 0осCоји сCални сервис који се @ави 0иCањима развоја
0риваCноU секCора, као и 0оCре@а за развојем љу-ских ресурса и
развој малих и сре-њих 0ре-узећа. Гране у којима је и-енCификован 0оCенцијал јесу 0ољо0ривре-а и рурални развој. Гру0е
сCановнишCва које су наUлашене као уUрожене и међу којима је
најсла@ије развијено 0риваCно 0ре-узеCнишCво јесу: жене,
мањинске Uру0е и мла-и. Да је сиCуација на CериCорији Покрајине незави-на за 0риваCно 0ре-узеCишCво, нарочиCо ко- жена,
0оказују и 0о-аци Привре-не коморе Косова и МеCохије (Захаријевски, ПеCровић, 2010) 0рема којима уку0ан @рој 0ре-узећа у
власнишCву жена износи 14,1%, а о- уку0ноU @роја реUисCрованих ра-њи само 8,94% је у власнишCву жена.
На уо0шCено лошу сиCуацију 0оCре@но је -о-аCи ро-не о-носе
које о-ликује Cра-иционално – 0аCријархални мо-ел, о чему је
већ @ило речи. Ово сCвара не0овољне услове и конCексC за 0ре-узеCнишCво жена. Жене са села су вишесCруко о0Cерећене @рој13

СCраCеUија економскоU развоја о0шCине Звечан, 2014–2016; о0шCина Зу@ин
ПоCок: СCраCеUија развоја 2013–2017. и о0шCина Зу@ин ПоCок: СCраCеUија развоја 0риваCноU секCора 2013–2017.
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ним и Cешким 0ословима из -омена економије @риUе и Cржишне
економије. Оваква сиCуација не осCавља женама времена и моUућносCи за ин-иви-уални развој и за-овољавање 0оCре@а. Про@лем 0осCаје очиUле-ан ка-а 0оUле-амо вешCине које 0осе-ују
жене из исCраживања, али и 0ону-у моUућносCи U-е @и оне моUле
развијаCи 0осCојеће и нове вешCине које су Cражене на CржишCу
ра-а. Све наве-ено не 0ре-сCавља 0о-сCицајну климу за -еловање на 0ољу 0ре-узеCнишCва, шCо су 0оказали и налази исCраживања.
У вези са наве-еним, намера исCраживача @ила је и -а ис0иCа
0ре-узеCничке инклинације жена из руралних крајева северноU
-ела КиМ, о-носно њихову с0ремносC -а за0очну неки самосCални 0осао. Пре-узеCнишCво смо најшире -ефинисали као 0ре0ознавање и искоришћавање 0ословне моUућносCи, оCвореносC ка
0роменама, иноваCивносC и с0ремносC за 0реузимање ризика.
СвеUа 39,1% ис0иCаница из наве-еноU исCраживања је изјавило -а
има 0ословну и-еју коју жели -а реализује. Према сCе0ену сCручне с0реме оне се налазе највише у Uру0и са сре-њом сCручном
с0ремом и крећу се 0рема онима са вишим о@разовањем, -ок их
је најмање у Uру0и са ниским о@разовањем. Ка- је у 0иCању ра-ни сCаCус инCересанCно је -а се оне UоCово 0о-је-нако налазе у
Uру0и за0ослених (50%) и неза0ослених (52,8%) ис0иCаница. Ис0иCанице су 0о-ршку 0ри за0очињању власCиCоU @изниса, у ви-у @ес0овраCних сре-сCава, оцениле као најзначајнију у 73,6%
случајева, 0а Cек он-а -онацију у ви-у о0реме за ра- (24,3%). Поре- наве-еноU, оне 0оказују сконосC ка у-руживању са -руUим
женама у 0ословне сврхе у 53,6%, иако је кулCура у-руживања
ниска, с о@зиром на налаз -а су у само 5% случајева акCивне у неком у-ружењу Uрађана и у 0олиCичкој 0арCији (0о 5%). У свеUа
4,1% случајева су конкурисале за кре-иC, 0ри чему је о-Uовор
@анке @ио у 50% случајева 0озиCиван. НиCи је-на ис0иCаница
није ника-а 0исала @изнис 0лан.
ПриваCно 0ре-узеCнишCво ко- жена из исCраживања веома је
сла@о засCу0љено, чак и на нивоу 0ерце0ције. У -елу о за0ошљавању ви-ели смо -а се није-на ис0иCаница није -екларисала као
0ре-узеCнца. СвеUа -ве ис0иCанице, или 0,9% је корисCило неки
0роUрам 0о-ршке за за0очињање власCиCоU 0осла. Док је со0сCвени 0осао @ило у 0рилици -а во-и 11 ис0иCаница, Cј. 5%. О- чеUа се
највећи -ео, 2,3%, о-носи на секCор CрUовине, а осCали 0ослови
0ри0а-ају -омену услужних -елаCносCи. З@оU свеUа наве-еноU
веома су нам важни разлози који су их с0речили -а се @аве власCи96
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Cим 0ослом14, у највећем @роју случајева о-Uовори су Uласили: не-осCаCак финансијских сре-сCава за оC0очињање власCиCоU 0осла
(45,7%) и не-осCаCак 0ословне и-еје (40,5%). Овако велики 0роценаC не-осCаCка 0ословних и-еја указује на чињеницу -а ове жене
и не размишљају о 0ре-узеCнишCву. РазлоUе смо 0оCражили у Cоме шCо се 0ре-узеCнишCво, 0ре-узеCнички начин економскоU 0онашања и 0ре-узеCничко -еловање реCко везују за секCор 0ољо0ривре-е (уUлавном ин-усCрије и услуUа), а још ређе се везују за
сељашCво. МеђуCим, љу-и са села који живе о- 0ољо0ривре-е и Cе
како су морали -а размишљају о факCорима 0роизво-ње као 0рави 0ре-узеCници, они су морали -а уво-е иновације на свим 0ољима, али их је оUраничавао каракCер њеUове 0ољо0ривре-е
(0оро-ична 0оCрошња као циљ 0роизво-ње). „Укла0ајући се у
-рушCвену 0о-елу ра-а Uло@алноU -рушCва, ср0ски сељак је, @аш
као и сваки мо-ерни 0ољо0ривре-ник, морао -а акCивира и развија 0ре-узеCничке елеменCе своUа -еловања, како @и о0сCао у
новим условима” (Шљукић, Шљукић, 2012, сCр. 204).
ДруUи, о-носно најзначајнији разлоU које жене из исCраживања наво-е као узрок з@оU коUа нису окушале моUућносC за 0окреCање власCиCоU 0осла јесCе не-осCаCак финасијских сре-сCава.
У насCавку анализе 0ро-у@ићемо узроке не-осCаCка финансијских сре-сCава за за0очињање власCиCоU 0осла 0реко Uру0е о-Uовора која указује -а жене из исCраживања у највећој мери немају
власнишCво на- 0окреCном и не0окреCном имовином. Боља
имовинска основа -аје 0овољнију економску основу за оснивање
@изниса али и сCвара 0овољнију основу за равно0равнији о-нос у
-омаћинсCву. У0раво власнишCво, а не за0осленосC, 0а ни 0рихо-и, 0ре-сCавља најважнију меру економских неје-накосCи између мушкараца и жена, и, 0ре свеUа, у случајевима високе неза0осленосCи и ниских 0римања. Разлике у власнишCву између
мушкараца и жена 0роисCичу и из разлика у наслеђивању као и
из разлика у реUисCровању власнишCва. Жене из исCраживња у
84,1% случајева нису власнице имовине или сре-сCава за 0роизво-њу. Само 6,4% ис0иCаница у свом власнишCву 0осе-ује земљу
и кућу. Жене с власнишCвом су се -екларисале као у-овице, које
најчешће живе саме у -омаћинсCву, шCо значи -а су ову имовину
сCекле након смрCи @рачноU -руUа. СвеUа 4,1% ис0иCаница 0осе-ује ауCо, а сCам@ени 0росCор у свом власнишCву 0осе-ује свеUа
2,7% ис0иCаница. Иако су у исCраживању учесCвовале жене са се14

Уку0ни 0роценаC случајева 0релази 100%, з@оU CоUа шCо су ис0иCанице моUле 0ријавиCи и више различиCих е-укација.
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ла U-е највећи @рој -омаћинсCава у свом власнишCву 0осе-ује
земљишCе, оне су власнице исCоU у Cек 1,4% случајева. СCам@ени
0росCор и ауCо 0осе-ује 0,9% ис0иCаница и @ројем: само је-на 0осе-ује земљу, сCам@ени 0росCор и ауCо. Не0овољни услови за
0риваCно 0ре-узеCнишCво 0ре-сCавља и лош 0рисCу0 реUионалном CржишCу ро@а широке 0оCрошње који су оне оцениле у 75%
случајева, -ок су као веома лош 0рисCу0 локалним 0ијацама окаракCерисале у 37,7% случајева. Наве-ени налаз је резулCаC несиUурносCи и оUраничене сло@о-е креCања на целоку0ној CериCорији КиМ. Такође, као веома лош оцениле су 0рисCу0
финансијским инсCиCуцијама (@анкама и микрокре-иCорским
орUанизацијама), шCо је 0ресу-но ко- за0очињања власCиCоU 0осла. Су0роCно наве-еном, ис0иCанице су -о@рим окаракCерисале 0рисCу0 з-равсCвеним инсCиCуцијама (53,2%) и о@разовним
(47,7%), Cе 0рисCу0 врCићима (51,8%).
Као сле-ећи разлоU о-усCајања о- ове моUућносCи за самосCалношћу јесCе ком0ликована а-минисCраCивна 0роце-ура за за0очињање власCиCоU 0осла (23,8%) чему Cре@а -о-аCи с0ецифичносC реUиона, о чему је већ @ило речи. Сле-е не0овољни услови
кре-иCирања 21,9%, Cе 0сихолошки факCори у ви-у не-осCаCка
само0оуз-ања, као шCо је не-осCаCак искусCва/знања/вешCина
13,8% и сCрах -а ће изUу@иCи уложено (као сCрах о- неус0еха са
6,7%). Није занимарљив ни ро-ни 0ро@лем з@оU којеU жене нису у
моUућносCи -а се анUажују у 0ре-узеCнишCву јер имају 0ревише
о@авеза у 0оро-ици (10,5%). На 0рви 0оUле- изненађује овако
мали 0осCоCак о-Uовора који о-ражавају ро-ни 0ро@лем у женском 0ре-узеCнишCву али Cо се може CумачиCи чињеницом -а
неке -руUе околносCи смаCрају више оCежавајућим неUо шCо Cо
0ре-сCавља 0ревелика о0CерећеносC о@авезама око 0оро-ице и
-омаћинсCва. Из исCоU разлоUа се и релана несCа@илна 0олиCичко-економска сиCуација налази на 0осле-њем месCу разлоUа
о-усCајања (Cек са 5,7%).
Уколико у0оре-имо налазе из исCраживања са резулCаCима
сCу-ије о женском 0ре-узеCнишCву у ценCралној Ср@ији (Ба@овић, 2012) он-а ви-имо -а се ис0иCанице из о@а исCраживања
слажу око највећих 0ро@лема са којима се суочавају жене у 0ре-узеCнишCву. Највеће 0ре0реке, 0рема наво-има ис0иCаница,
0ре-сCављају о@ез@еђивање 0очеCних финансијских сре-сCава,
0оCом ком0ликоване 0роце-уре реUисCрације 0ре-узећа, иза коUа сле-е Cешкоће у 0роналажењу клијенаCа и 0ознавање 0ро0иса
о финансијским о@авезама.
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Према мишљењу ис0иCаница -елаCносCи које @и 0о@ољшале
економски 0оложај жена са села јесу 0ружање социјалних услуUа
сCарим и немоћним лицима, са 55,5% 0озиCивних сCавова у 0оUле-у ове -елаCносCи. Сле-е -елаCносCи: 0роизво-ња з-раве хране
(47,3%), 0ласCеничка 0роизво-ња раних 0оврCарских и воћних
кулCура са 20,5% 0озиCивних сCавова, саку0љање лековиCоU @иља
18,6%, -елаCносC -омаће ра-иносCи 15,9%, узUој цвећа 14,1%, сеоски
Cуризам 13,6%, и на 0осле-њем месCу су услужне -елаCносCи са
12,3%.
Економски 0оCенцијал жена са села северноU КиМ можемо
0осмаCраCи и 0реко кулCурноU ка0иCала који о@ухваCа знања и
вешCине. Социолошка исCраживања су 0оказала -а већи ниво
умећа и вешCина олакшава 0римену разних „иноваCивних” орUанизационих о@лика (Милошевић, 1990). ВешCине које ра-на
снаUа чесCо не 0осе-ује све су више 0оCре@не у новој економији.
Већи кулCурни ка0иCал, @ило -а је реч о високом формалном о@разовању или алCернаCивним формама о@разовања уCиче на сCавове и вре-носCи који се налазе у основи веће или мање с0ремносCи на 0ре-узеCничко 0онашање али и 0овећава шансе -а се
жене оCисну у 0ре-узеCнишCво о0ремљене -о@рим 0ословним
и-ејама и на основу 0ре0ознаCих -о@рих 0ословних шанси. Ис0иCанице из исCраживања су у Cек 6,4% случајева 0охађале -о-аCне о@лике о@разовања у ви-у 0роUрама за сCицање нових
знања и вешCина. ПосмаCрано 0рема о0шCинама, најмањи је
0роценаC ис0иCаница (2,3%) из о0шCине Зу@ин ПоCок 0охађало
овакве 0роUраме, -ок их је у о0шCини Звечан @ило у 13,4% случајева. При -еклараCивној с0ремносCи за е-укацију, ко- ис0иCаница из узорка, -оминира инCересовање за Cра-иционалне о@ласCи
као шCо је с0ремносC за е-укацију у уна0ређењу 0ољо0ривре-не
0роизво-ње (50%) и е-укацију за ручну ра-иносC (54,5%). Ов-е је
уочљиво -а се чврсCо -рже „0ознаCоU Cерена” @у-ући -а о-а@иру
е-укацију из исCих о@ласCи за које је усCановљено -а већ 0осе-ују о-ређене вешCине, али и о@ласCи које се у Cра-иционалном
смислу „Cичу” жена. За е-укацију о уна0ређењу 0ољо0ривре-не
0роизво-ње и е-укацију за ручну ра-иносC заинCересовано је
највише ис0иCаница сCаросCи 0реко 60 Uо-ина, 87,8%.
Значајан @рој жена са села @ави се 0ољо0ривре-ом 0оре- основноU за0ослења (62,7%) и Cо као -о0унском -елаCношћу у оквиру власCиCоU -омаћинсCва, и за Cо не -о@ијају новчану на-окна-у
(95,8%). Пољо0ривре-ом у оквиру -омаћинсCва се @аве ис0иCанице из све Cри о0шCине у 0о0рилично је-накој мери рас0оређеОЛИВЕРА С. МАРКОВИЋ САВИЋ
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но 0рема о0шCинама у којима сCанују: Звечан 56,7%, Зу@ин ПоCок
63,6% и Ле0осавић 66,1%. Пољо0ривре-ом се најмање @аве најмлађе ис0иCанице, -о 30 Uо-ина (25,6%), а највише најсCарије ис0иCанице, 0реко 60 Uо-ина, 93,9%. Ка-а се 0осмаCра на основу
о@разовања, 0ољо0ривре-ом се @аве најмање о@разоване ис0иCанице и Cо се смањује са расCом о@разовања. Ако се Cо 0оре-и са
Uоре -о@ијеним 0о-ацима о заинCересованосCи за е-укацију о
уна0ређењу 0ољо0ривре-них вешCина ви-имо -а се Cи 0о-аци
0окла0ају, Cе уколико @и овакве е-укације @иле орUанизоване наве-ено @и се Cре@ало узеCи у о@зир.
Ис0иCанице из исCраживања исказују 0ријемчивосC за е-укацију у 0окреCању малоU @изниса (20,9%), за е-укацију о вешCинама 0ријављивања за за0ослење, о-носно 0исање @иоUрафије и
моCивационоU 0исма (22,3%), е-укацију за ра- на рачунару и учење сCраних језика (23,6%), Cе е-укација о моUућносCима -а жене
уCичу на локалну власC у сврху уна0ређења своU 0оложаја
(18,2%). Најмање инCереса ис0иCанице 0оказују за е-укацију о оснивању за-руUа, о-носно, свеUа 1,8% ис0иCаница @и волело -а
чују нешCо о Cоме. Према сCаросCи, највише ис0иCаница заинCересованих за е-укацију о 0окреCању малоU @изниса је у сCаросној
-о@и о- 30 -о 45 Uо-ина. ЗаинCересованосC за ову е-укацију највећа је ко- високоо@разованих ис0иCаница, а најмања ко- оних @ез
основне школе и само са завршеном основном школом. Е-укација за 0исање @иоUрафије и моCивационоU 0исма 0ре-њачи међу
најмлађим ис0иCаницама, -о 30 Uо-ина сCаросCи, 79,1%. ИсCи је
случај са с0ремношћу на е-укацију о ра-у на рачунару и учењу
сCраних језика. Такође, ка-а је саUле-ана о@разовна сCрукCура
уочено је -а је инCересовање за е-укацију везану за ра- на рачунару и учење сCраних језика веће шCо је о@разовна сCрукCура ис0иCаница виша. Највећи @рој ис0иCаница има рачунар у -омаћинсCву, 72,7%, али Uа знаCно мањи @рој њих у0оCре@љава у -омаћинсCву, укључујући и коришћење инCернеCа, свеUа 37,3%.
ДоминанCне сврхе коришћења инCернеCа јесу за@авне и -рушCвене мреже 64,3%, -ок је осCала у0оCре@а за 0оCре@е 0осла
35,7%. Ка-а се у0оре-и сCаросна сCрукCура ис0иCаница и коришћење рачунара, о-носно у0оCре@а инCернеCа, он-а су -о@ијени резулCаCи у скла-у са очекивањима, о-носно најмлађа 0о0улација -о 30 Uо-ина сCаросCи, најчешће у0оCре@љава рачунар и
инCернеC (74,4%), а са Uо-инама ис0иCаница о0а-а заинCересованосC за у0оCре@у инCернеCа, Cако -а већ у сCрукCури 0реко 46 Uо-ина сCаросCи ис0иCаница, само је 8,9% оних које корисCе рачу100
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нар, -ок се ис0иCанице 0реко 60 Uо-ина сCаросCи уо0шCе не служе ком0јуCером.
Основна оUраничења за о-сусCво веће 0ре-узеCничке иницијаCиве међу женама са села северноU -ела КиМ јесу: сами -рушCвени, @ез@е-носни и а-минисCраCивни услови Покрајине, заCим
не-осCаCак власнишCва на- имовином и сре-сCвима за 0роизво-њу; с Cим у вези @анке не -ају кре-иCе @ез Uаранција у ви-у
власнишCва и хи0оCека, не-осCу0ни су -руUи о@лици финансијских 0о-сCицаја у ви-у фон-ова за развој малих и сре-њих 0ре-узећа, наве-еном Cре@а 0ри-о-аCи оUраничену сло@о-у креCања ро@а и љу-и, и на крају, не0осCојање вешCина и знања
0рилаUођених захCевима CржишCа ра-а.
ЗАКЉУЧАК

Женама са села не-осCају 0ословне и-еје и економски ка0иCал, у
који 0оре- финасијских сре-сCава улазе и кулCурни ка0иCал у
ви-у знања и вешCина. Већи кулCурни ка0иCал, @ило -а је реч о
високом формалном о@разовању или алCернаCивним формама
о@разовања, уCиче на сCавове и вре-носCи који се налазе у основи
веће или мање с0ремносCи на 0ре-узеCничко 0онашање али и
0овећава шансе -а се жене оCисну у 0ре-узеCнишCво о0ремљене
-о@рим 0ословним и-ејама и на основу 0ре0ознаCих -о@рих 0ословних шанси. Ис0иCанице из исCраживања су у Cек незнаCном
@роју случајева 0охађале 0роUраме за сCицање нових знања и вешCина. А највећу 0ријемчивосC 0оказују 0рема е-укацји у њима
@лиским вешCинама, као шCо су е-укације из 0ољо0ривре-не
0роизво-ње и ручних ра-ова, шCо нису вешCине 0рилаUођене
0оCре@ама CржишCа ра-а.
Као најважније разлоUе који их с0речавају -а се @аве власCиCим 0ослом, ис0иCанице из овоU исCраживања, наво-е: не-осCаCак 0ословних и-еја и не-осCаCак финасијских сре-сCава. С Cим
у вези оне @и за 0очеCак власCиCоU 0осла највише цениле 0о-сCицај у ви-у @ес0овраCних сре-сCава. У основи не-осCаCка финансијских сре-сCава, као и у основи неравно0равносCи међу 0оловима лежи – не-осCаCак власнишCва на- имовином и сре-сCвима за 0роизво-њу. Поре- не-осCаCка финансијских сре-сCава,
знања и вешCина, жене са села северноU КиМ у њиховим 0ре-узеCничким инклинацијама с0уCавају: оUраниченосC у сло@о-и
креCања ро@а и услуUа, не0рисCу0ачносC финансијских инсCиCуција намењених развоју малих и сре-њих 0ре-узећа, али и несиUурносC улаUања у 0о-ручја са високим ризиком за инвесCирање.
У несCа@илним 0олиCичким околносCима лежи низ 0ре0река,
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је-на о- њих су и с0ецифичне и међусо@но неком0аCи@илне 0роце-уре реUисCрације и 0ословања 0ре-узеђа у оквирима закона
Ре0у@лике Ср@ије и УНМИК а-минисCрације.
ДрушCвена сиCуација уUрожене 0олиCичке и економске @ез@е-носCи во-и ефекCу 0ознаCом као „круU 0ро0а-ања” (енUл.
circle of decline). Оваква сиCуација већ је виђена не само у руралним о@ласCима Ср@ије (Цвејић и -р. 2010) већ и у развијеним земљама. КруU 0ро0а-ања, у коме ниска UусCина насељеносCи сCвара
не-осCаCак криCичне масе за услуUе и 0роизво-њу, -ово-и -о Cек
с0ора-ичних 0ословних 0о-ухваCа, усле- чеUа изосCаје и Uенерисање ра-них месCа. Сла@осC CржишCа ра-а 0ре-сCавља механизам за 0овећање миUрација у 0равцу ур@аних ценCара, а Cиме и
-о-аCну ре-укцију сCановнишCва којој Cре@а -о-аCи и сCарење
локалне 0о0улације. Појава 0ро0а-ања 0ознаCа је и у руралним
сре-инама ЕУ али су 0ознаCе и 0олиCике које су 0рекинуле круU
0ро0а-ања. Оне се оUле-ају у: уна0ређењу инфрасCрукCуре, 0ривлачењу инвесCиција, које омоUућавају -а се ове о@ласCи реUенеришу, развију ин-усCријске и услужне -елаCносCи али и -а се
уна0ре-и 0ољо0ривре-на 0роизво-ња развојем о-Uоварајућих
класCера у 0роизво-њи (ОЕЦД, 2006). Овакве мере ваљало @и инCеUрисаCи у инсCруменCе националне сCраCеUије за реUионални
развој, чиме @и се -еловало у 0равцу 0реки-ања о0исаних ланчаних Cрен-ова који во-е 0ро0а-ању руралних заје-ница.
Поре- сCрукCуралних 0ромена 0оCре@но је ра-иCи на 0овећању социјалноU ка0иCала жена са села 0уCем 0о-изања кулCуре
у-руживања и орUанизовања. ИзUрађивањем социјалних вешCина које јачају моCивацију за0ослених и 0ре-аносC орUанизацији,
0овећавају се с0осо@носCи -а се сCу0а у конCакC са мушCеријама,
колеUама на ра-у, на-ређенима као и моCивација -а се изврши
за-аCак на високом нивоу (Милошевић, 2013, сCр. 175). Поре- инвесCиција у социјалне вешCине (social skills) веома је важно 0рошириCи о@разовну 0ону-у за сеоску 0о0улцију алCернаCивним
о@разовним 0роUрамима 0овезаним са 0оCре@ама CржишCа ра-а
(курсеви језика, умеCносCи, информаCике и сл.). И на крају, 0оCре@но је 0омаUаCи о-ржавање ауCенCичних кулCурних акCивносCи које ће члановима заје-нице -онеCи за@аву и за-овољсCво
учешћа у живоCу заје-нице.
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SUMMARY

ENTREPRENEURIAL INCLINATIONS OF WOMEN FROM RURAL AREAS
Entrepreneurial inclinations of women from rural areas are shaped
by the lack of business ideas and economic capital, which, in addition
to financial resources, includes cultural capital in the form of knowledge and skills. The paper presents a part of a broader study on the
social position of women from the rural areas of northern Kosovo and
Metohija, conducted in 2013. The research was predominantly
focused on entrepreneurial inclinations of rural women, and the findings suggest that private enterprise in the studied population is
undeveloped as a result of two dominant reasons. The first reason is
the situation which is unfavorable in terms of politics and security,
and therefore, not conducive to investment security, together with
the specificity in the form of complex administrative business conditions requiring compliance to parallel and mutually incompatible
standards (of the Republic of Serbia and of the UNMIK administration). The second important reason for the lack of entrepreneurial
initiatives is the lack of ownership of property and the means of production, since banks do not give loans without guarantees in the form
of ownership of the mortgage, while other forms of financial incentives are unavailable.
The respondents attended programs for acquiring new knowledge
and skills only in a small number of cases, while showing the greatest
susceptibility to education in traditional skills, such as training in
agriculture and handicrafts, which are not the skills in line with the
needs of the labor market. As the most important reasons that
prevent them from having their own business, the respondents
mentioned: the lack of ideas and the lack of financial resources. In this
regard, they would find incentives in the form of grants most helpful
to start their own business. The absence of funds and gender inequality form the basis for the lack of ownership of property and means of
production. In addition to the shortage of financial resources, knowledge and skills, entrepreneurial inclinations of rural women from
northern Kosovo and Metohija are inhibited by: the limited freedom
of movement of goods and services, the lack of access to financial
institutions aimed at developing small and medium-sized enterprises,
and the uncertainty of investing in areas with a high investment risk.
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The unstable political circumstances create a series of obstacles,
specific and incompatible procedures for the registration and operation of enterprises within the laws of the Republic of Serbia and the
UNMIK administration being one of them.
In addition to structural changes, it is necessary to work on increasing the social capital of rural women by nurturing the culture of
association and organization. In addition to investments in social
skills, it is very important to expand education programs for rural
population with alternative educational programs related to labor
market needs (courses in foreign languages, art, computer science,
etc.). Finally, it is necessary to help maintaining authentic cultural
activities that would bring entertainment and incite a desire to participate in community life.
KEY WORDS: sex, gender, gender relations, entrepreneurship.
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