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О издавачу: 

Центар за алтернативно решавање спорова (АДРЦ) је организација са седиштем у митровичком 

региону чији рад је усмерен на поспешивање комуникације и обостраног разумевања међу 

заједницама и олакшавање приступа правди. 

АДРЦ доприноси и ширим иницијативама помирења у митровичком региону кроз изградњу 

људских капацитета за дијалог и преговарање и пружа оквир за међуетнички ангажман.   

 

Центар за алтернативно решавање спорова - Центар за медијацију Митровица  

Адреса: ул. Оливер Ивановић/Сами Фрашери бр.52, Северна Митровица  

Контакт: info@mediation-mitrovica.org  

Веб сајт: www.mediation-mitrovica.org  
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Процена нивоа међуетничке економске сарадње на 

Косову 

Са фокусом на регион Митровице, Приштину и Грачаницу 

 

Ово истраживање је спроведено у склопу пројекта „Поспешивање међусобног 

разумевања и развоја“ који финансира: 

 

 

 

 

Садржај и мишљења изнесена у овом документу искључива су одговорност Центра 

за алтернативно решавање спорова и ни на који начин не одражавају ставове 

Амбасаде Швајцарске на Косову.  

Сва ауторска права задржава Центар за алтернативно решавање спорова. Ниједан 

део ове публикације не сме се објавити у било ком облику или на било који начин 

без претходне дозволе. 

 

 

Март 2021. 
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Сажетак 
Односи између косовских Албанаца и косовских Срба напети су деценијама уназад. 

Антагонизам се изнова обнавља посредством трендова које су диктирале политичке елите и 

други друштвени актери. Међутим, таквим трендовима могуће је супротставити се тако што 

ће се повећати степен комуникације међу етничким групама, а који даље могу бити само-

одрживи уколико се успоставе на основама економске сарадње засноване на заједничком 

интересу. 

На жалост, ниво економске сарадње између предузећа која воде Албанци и предузећа која 

воде Срби није довољан да поништи штету која по односе настаје због токсичних наратива. 

Парадоксално, потребно је да управо политички лидери и други друштвени актери дају тај 

позитиван импулс који би довео до убрзања економске интеграције, налаз је овог 

истраживања које је спровео Центар за алтернативно решавање спорова. 

Сврха овог истраживања је да пружи увид у тренутну ситуацију, изазове, потребе и 

потенцијале за међу-етничку сарадњу на пословном нивоу у региону Митровице1, Грачаници и 

Приштини.  

Пројекат у склопу ког је ово истраживање спроведено настоји да промовише међу-етничку 

пословну сарадњу и укаже на то у којим областима треба највише радити у будућности. 

Кључни налази биће представљени на догађају у организацији АДРЦ-а, на ком ће заједнице 

осмислити скромне активности које би утицале на развој и решавање проблема 

идентификованих у овом извештају. 

Овај извештај је организован на следећи начин: Одељак 1 даје преглед целокупне социо-

економске ситуације на Косову, посебно у општинама региона Митровице, Приштине и 

Грачанице. Одељак 2 даје оцену нивоа економске сарадње, представља и анализира кључне 

налазе о економској сарадњи међу заједницама, препреке за пословање и могућности за 

унапређење међу-етничке пословне сарадње. Завршни одељак изводи закључак и даје 

препоруке. 

 

  

 
1 Регион Митровице укључује општине: Лепосавић, Северна Митровица, Звечан, Зубин Поток, 
Јужна Митровица, Србица и Вучитрн. 
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Кључни налази: 
 

 

▪ Приштина је један од најразвијенијих, док је Митровица један од најсиромашнијих 

региона на Косову. Од тренутка када је Трепча изгубила своју доминантну улогу у 

економији региона, Митровица није успела да се успешно преусмери на друге економске 

секторе; 

▪ Приватни сектор у српским срединама на Косову мање је развијен него у другим 

срединама на Косову. Разлози за то могли би бити:  

o Недостатак инвестиција у приватни сектор због политичке нестабилности, нерешених 

политичких питања и неповерења према институцијама; 

o Недостатак мотивације појединаца да се прикључе приватном сектору због перцепције 

да постоји много могућности за запошљавање у јавном сектору у срединама већином 

насељеним Србима; 

o Потешкоће при економској интеграцији у Косово због језичке баријере, економског 

национализма и административних препрека које настају услед недовршеног процеса 

интеграције; 

o Потешкоће на које наилазе при извозу у Србију због некомпетитивности и нецаринских 

препрека које су на снази; 

 

▪ У поређењу са предузећима са севера Косова2, предузећа која воде етнички Срби из 

Грачанице су више економски интегрисана у косовску економију и имају већи степен 

сарадње са предузећима која воде етнички Албанци. Иако су споразуми постигнути 

посредством Брисела допринели економској интеграцији предузећа из општина са севера 

Косова са већинским српским становништвом, њихова пословна интеракција и даље је 

првенствено усмерена на трговину са Србијом. Кључни разлози за установљене разлике 

између Грачанице и северних општина у вези су са: 

o Недовршеном институционалном интеграцијом четири општине на северу Косова у 

косовски правни систем; 

o Територијалну повезаност општина са централном Србијом. Наиме, иако постоји 

велика потражња за производима произведеним у Србији у свим областима са 

већинским српским становништвом широм Косова, територијална веза северног 

Косова са Србијом пружа могућност српским предузећима и заједници да дођу до робе 

на српском или ширем косовском тржишту. Царина од 100% није у великој мери 

утицала на доступност српских производа на северу Косова, јер су предузећа могла да 

користе алтернативне руте како би избегла ИБМ и царину Косова за увоз; 

 

▪ Српска предузећа на Косову су више заинтересована за сарадњу са албанском пословном 

заједницом него обрнуто. Кључни разлог лежи у величини тржишта. Предузећа која воде 

Срби имају већи интерес да учествују на ширем косовском тржишту, како у погледу 

продаје својих производа већинском становништву, тако и куповином добара и услуга, јер 

то тржиште има више да понуди. С друге стране, албански власници предузећа показују 

слабији интерес за продор на мало тржиште, какво је оно у општинама са српском 

 
2 Лепосавић, Северна Митровица, Звечан и Зубин Поток. 
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већином. Поред тога, слабо развијен приватни сектор у овим срединама нема много шта 

да понуди ширем косовском тржишту; 

 

▪ Језичка баријера је и даље једна од кључних препрека за успостављање комуникације и 

економске сарадње; 

 

▪ Због лоших међуетничких односа и језичке баријере, многи Албанци и Срби се не осећају 

потпуно сигурно да се слободно крећу у областима у којима доминира друга етничка 

заједница. Ова препрека у успостављању сарадње има више нивоа, јер постоје подручја 

са већинским српским становништвом која Албанци сматрају сигурним (Грачаница) и 

мање сигурним (четири најсеверније општине). Исто важи и за српску заједницу. 

Приштина се сматра сигурнијом за слободно кретање од Вучитрна, Србице и Јужне 

Митровице. Ова разлика у перцепцији нивоа безбедности између региона Митровице и 

Приштине и Грачанице резултат је сукоба 1998-1999, који је био интензивнији у региону 

Митровице него у Приштини и последица је вишедеценијских политичких тензија чији је 

епицентар углавном био у Митровици. Северно Косово се доживљава као подручје на коме 

се сусрећу два национализма; 

 

▪ Чињеница да многа предузећа која воде Срби нису регистрована као и то да и даље 

послују ван косовског правног система, у комбинацији са крхком политичком ситуацијом, 

утичу на одлуку компанија које воде Албанци да не успостављају формалну сарадњу са 

компанијама из четири најсеверније општине; 

 

▪ Емотивна економија или економски национализам су у одређеној мери присутни међу 

потрошачима. Према налазима истраживања, 15 од 63 испитаника било на интервјуима, 

било на округлим столовима изразило је ово уверење, поткрепљујући их бројним 

примерима из праксе. Резултат је, међутим, такође показао да су предузећа која воде 

Албанци и Срби, као и било која друга предузећа, првенствено оријентисана на профит. 

Без обзира на то, привредници се управљају према економским преференцама потрошача, 

те се и они као добављачи понашају у складу са потражњом на тржишту; 

 

▪ Не постоји структурирана институционална подршка са централног нивоа за унапређење 

економске сарадње између албанских и српских предузећа на Косову. С друге стране, 

иако локалне институције имају ограничена овлашћења за подршку међу-етничкој 

економској сарадњи, такви напори имају тенденцију да буду политизовани. Коначно, иако 

политичке тензије могу привремено зауставити економску сарадњу, не постоје системске 

политике које би обесхрабриле међуетничку економску сарадњу; 

 

▪ Ковид-19 има озбиљне последице на светску економију, укључујући и Косово. Због 

економске структуре која се заснива на трговини и услугама, економске последице по 

Косово су још поразније. Свеукупно смањење економске размене додатно је негативно 

утицало на ионако ниску међу-етничку сарадњу. 
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Методологија 
Главна хипотеза истраживања је да у постконфликтним областима, изградња снажних 

економских веза и међузависност између сукобљених страна, поред позитивних економских 

последица, доноси и могућности за изградњу мира. С једне стране, економска међузависност 

чини сукоб, како на индивидуалном, тако и на националном нивоу, непрофитабилним. С 

друге стране, ближе економске везе и економска сарадња повлаче са собом и неизбежно 

обнављање канала комуникације између припадника супротстављених етничких група. То је, 

пак, кључ за разбијања предрасуда и хуманизације „друге стране“. Интеракција и 

комуникација са страном са којом сте у спору је суштински елемент сваког мировног 

пројекта. Оно што пројекте економске повезаности разликује од осталих мировних пројеката 

је снажна компонента одрживости када је комуникација и интеракција између сукобљених 

страна у питању. 

Ово истраживање, спроведено између јула 2020. и фебруара 2021. године, засновано је на 

деск истраживању и квалитативним методама. Деск истраживање је укључивало изучавање 

доступних социо-економских истраживачких студија о косовској економији, економији у 

српским срединама и студија везаних за међу-етничке односе и сарадњу између заједница на 

Косову. У овој фази истраживања такође су изучавани технички и политички споразуми 

постигнути између Косова и Србије и анализирани њихови ефекти на економску интеграцију 

српске заједнице на Косову. 

Квалитативно истраживање обухватало је дубинске интервјуе са различитим актерима и 

округле столове са професионалцима који се баве економском сарадњом. Интервјуи су 

спроведени са представницима 33 бизниса3 (19 српских и 14 албанских привредника). Такође, 

интервјуи су спроведени и са представницима Министарства пољопривреде и Министарства 

економије и животне средине, представницима општине Приштина4 и Јужна Митровица, 

представницима Привредне коморе Косова и других релевантних институција и организација.5 

Питања постављена заинтересованим странама настојала су да процене тренутни обима међу-

етничке пословне сарадње и спремности српске и албанске заједнице да раде заједно. 

Такође су упитано о главним изазовима и препрекама са којима се суочавају предузећа током 

сарадње са другим заједницама. Одржана су и четири округла стола са професионалцима из 

релевантне области из региона Митровице, из Приштине и Грачанице. Укупно је 19 стручњака 

 
3 Апотека у Северној Митровици; Етно кућа у Грачаници; Пољопривредник у Зубином Потоку; 
Грађевинска фирма у Северној Митровици; Комбинат (кетеринг фирма) у Северној Митровици и 
Звечану; Произвођач и дистрибутер меда у Звечану; Пекара у Звечану; Прерађивачка фирма у 
Грачаници; Салон намештаја Станић у Зубином Потоку; Салон намештаја Симпо у Зубином Потоку; 
Супермаркет у Зубином Потоку; Угоститељско предузеће у Лепосавићу; Угоститељско предузеће у 
Зубином Потоку; Угоститељско предузеће Вез у северној Митровици; Салон намештаја и столарије 
у Звечану; Приватни превозник у Северној Митровици; Бензинска пумпа у Звечану; Винарија у 
Лепосавићу; Земљорадничка задруга Звечан; Компанија „Аурора“; Bunjamin, грађевинска фирма у 
Јужној Митровици; Rukolli, грађевинска фирма у Србици; Компанија "Araf"; Bonevet Center; 
Polymath Labs;  Riinvest College; Sheraton company; TrePharm company; ITBM company; Златара и 
продавница накита у Србици; Pruthi Sport; SME company u Prištini; Villastar. 
4 Канцеларија за економију и Канцеларија за заједнице и повратнике, Општина Приштина 
5 ARDA у Северној Митровици; Innovation Center Kosovo у Приштини; Kosovo Appeal Marketing 
Association; Kosovo Credit Guarantee Fund; Институт за територијални економски развој. 
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учествовало у овим дискусијама. Њихова улога је била да поткрепе истраживање анализом 

налаза и неких кључних специфичности везаних за разлике у контексту у општинама 

обухваћеним истраживањем. 

Увод 
Поред људских жртава и материјалне штете, међуетнички сукоби остављају и разарајуће 

последице: подељена друштва која не комуницирају и мржњу која ствара основу за изградњу 

једностраних националних наратива са огромним потенцијалом за дехуманизацију друге 

стране. Прекинути мостови комуникације између етничких група, једнострани наративи и 

дехуманизација главни су допринос наставку сукоба и његовог потенцијалног поновног 

избијања. Супротно томе, јачање економске сарадње између чланова двеју супротстављених 

страна омогућава одрживу комуникацију између чланова етничких група. Ово је кључно за 

дугорочно разбијање предрасуда и једностраних наратива. Ово је поткрепљено 

истраживањем које се односи на ниво комуникације између Срба и Албанаца у подељеном 

граду Митровици, које је спровео Центар за алтернативно решавање спорова. Истраживање 

које је обухватило две етничке групе, Србе и Албанце, показало је директну узрочност између 

степена комуникације са „другом страном“ и степена етничке дистанце према „другој 

страни“. Албанци који више комуницирају са другом страном, било да раде са Србима или 

тргују са њима, имају нижу етничку дистанцу према тој етничкој групи и обрнуто. Следећи 

аспект међуетничке комуникације у Митровици који је расветљен истраживањем АДРЦ-а је да 

су постојећа комуникација и интеракција са „другом страном“ углавном узроковани 

економским интересом или пословним потребама.6 

Сходно томе, може се претпоставити да економска нормализација односа на нивоу заједнице 

такође може допринети политичкој нормализацији односа и промени дискурса политичких 

елита.  

 
6 Центар за алтернативно решавање спорова, “Beyond the Bridge: The Symbolism Freedom of 
Movement and Safety”, 2017 

http://mediation-mitrovica.org/wp-content/uploads/2018/06/ENG-Beyond-the-Bridge.pdf
http://mediation-mitrovica.org/wp-content/uploads/2018/06/ENG-Beyond-the-Bridge.pdf
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Одељак 1 

Преглед косовске економије 
Према макроекономским показатељима, косовска економија бележи континуирани раст у 

последњих 20 година. Подаци Светске банке представљени на графикону испод, показују да 

се БДП повећао са 1.087 на 4.417 долара по становнику од 2000. до 2019. године.7 

Слика: БДП по глави становника на Косову у периоду 2000 – 2019 (Извор: Светска банка) 

Према приказу косовске економије од стране Светске банке, како Косово има нижу економску 

основу, растом је надмашило своје суседе у протеклој деценији, али он није био довољан да 

обезбеди довољно формалних радних места, посебно за жене и омладину, нити да значајно 

смањи високе стопе незапослености. Модел раста се у великој мери ослања на дознаке које 

подстичу домаћу потрошњу, али се недавно преусмерио на више инвестиција и раст заснован 

на извозу.8 

Током последње две деценије, упркос стабилној стопи раста, стопа незапослености - заједно 

са осталим показатељима тржишта рада - и даље је најслабија у региону Западног Балкана, 

јер мање од једне трећине одраслог становништва Косова има посао - скоро девет од десет 

жена не ради и око педесет посто младих људи је незапослено. Косово има најмлађе 

становништво у Европи. Млади (испод 15 година) чине 25,7% становништва, док радно 

способни узраст (15–64) чини 67,6%. Само осам процената становништва Косова су старије 

особе, у поређењу са 19% у Европској унији.9 10 

 
7 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2019&locations=XK&start=2000&view=cha
rt 
8 https://www.worldbank.org/en/country/kosovo/overview 
9 Светска Банка, “Jobs Diagnostic Kosovo”, 2017 
10 Укупна процењена популација на Косову је 1,8 милиона. Попис становништва 2011. године, који 
су спровеле косовске власти, бојкотовала је већина заједнице косовских Срба. Процењује се да на 
Косову живи око 120.000 Срба. 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2019&locations=XK&start=2000&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2019&locations=XK&start=2000&view=chart
https://www.worldbank.org/en/country/kosovo/overview
http://documents1.worldbank.org/curated/en/814361497466817941/pdf/Kosovo-Jobs-Diagnostic.pdf
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Економски сектори који су највећи послодавци су: трговина са 17,0%; грађевинарство за 

12,6%; прерађивачка индустрија за 11,9%; и образовање за 10,0%. Истовремено, остали 

сектори учествују са мањим процентом. 

Према извештају Косовске агенције за статистику за 2018. годину, косовском БДП-у највише 

доприносе следеће економске активности: трговина на велико и мало и поправка моторних 

возила и мотоцикала 13%, прерађивачка индустрија 11,3%, грађевинарство 8,7%, јавна управа, 

одбрана и обавезно социјално осигурање 7,8%, тржиште некретнина 7,4%, пољопривреда, 

шумарство и рибарство 7,2%.11 

Поред званичних макроекономских показатеља којима косовске институције бележе и 

приказују стање формалне економије, постоје процене да величина неформалне или сиве 

економије чини око 30% косовског БДП-а или око 1,8 милијарди евра. Такође, главним 

узроком сиве економије сматра се висока незапосленост.12 

Ефекти Дијалога на економску сарадњу и интеграцију  
Када је реч о политичком контексту релевантном за тему овог документа, важно је 

напоменути да процес дијалога између Београда и Приштине који је у току утиче на 

економску и административну интеграцију општина са српском већином, као и на међу-

етничке односе. 

Наиме, након дугогодишњег политичког спора између Косова и Србије и status quo 

најсевернијих косовских општина, ЕУ је 2011. године покренула дијалог између страна ради 

решавања техничких и политичких питања која су ометала односе. У првој фази техничких 

преговора, током 2011. и 2012. године постигнуто је укупно 6 споразума који су, између 

осталог, имали за циљ регулисање економске размене: Споразум о слободи кретања, 

Споразум о матичним књигама, Споразум о царинским печатима, Споразум о признавању 

диплома, ИБМ13, Споразум о регионалном представљању14.  

Након постигнутих техничких споразума, први политички споразум под називом „Први 

споразум о принципима који регулишу нормализацију односа“ (боље познат као Бриселски 

споразум) постигнут је 2013. године. Овај споразум предвиђа интеграцију севера Косова у 

косовски институционални систем,15 а био је праћен са више споразума који се односе на 

интеграцију косовских Срба и економску сарадњу између Косова и Србије - од којих су 

најважнији, споразум о оснивању Заједнице српских општина, споразум о осигурању за 

возила као и меморандум о разумевању између Привредне коморе Србије и Привредне 

коморе Косова. 

У првом меморандуму потписаном 2013. године, између осталог, две коморе су се сложиле да 

размењују информације и анализирају тржишта; да ће подржати предузећа која су њихови 

чланови у разноликој трговинској и економској сарадњи; да организују заједничке догађаје и 

 
11 Агенција за статистику Косова, “Gross Domestic Product 2008-2018”, 2019 
12 Британски савет, “Study of the Challenges that Hinder MSME Development in Kosovo”, 2018 
13 Београд ову скраћеницу тумачи као Integrated Boundary (административна линија) 
Management, док је за Приштину то Integrated Border (граница) Management 
14 Сви споразуми су доступни на: http://www.kim.gov.rs/eng/pregovaracki-proces.php 
15 http://www.kim.gov.rs/eng/p03.php 

https://ask.rks-gov.net/media/5075/gross-domestic-product2008-2018.pdf
https://uhra.herts.ac.uk/bitstream/handle/2299/20324/country_report_republic_of_kosovo.pdf;jsessionid=62F0186C24D6C296A836CA41722CABC2?sequence=2
http://www.kim.gov.rs/eng/pregovaracki-proces.php
http://www.kim.gov.rs/eng/p03.php


 

11 
 

 

промовишу могућности за успостављање партнерства.16 У анексу овог меморандума 

потписаног 2013. године, даље је договорено промовисање и сарадња на надоградњи 

алтернативних механизама за решавање спорова у сврху решавања трговинских спорова 

између предузећа која су њихове чланице.17 Најзад, још два анекса су потписана у вези са 

официрима за вези и њиховим канцеларијама18; и анекс о намери да се изнова успостави 

поштански саобраћај између Поште Србије и Косова.19 

Као резултат политичких турбуленција између две стране изазваних међусобним оптужбама 

за намерно одлагање примене споразума и лобирање Србије против косовске пријаве за 

чланство у ИНТЕРПОЛ-у, Косово је у новембру 2018. године увело царину од 100% на увоз 

производа из Србије и Босне и Херцеговине. Овај потез зауставио је дијалог којим посредује 

ЕУ на 18 месеци, све док није обновљен средином 2020. године, након заједничке 

интервенције Француске и Немачке.20 Одлука је изазвала скоро потпуну обуставу увоза из 

Србије. Како је могуће видети на графику испод, увоз из Србије на Косово се увећао са 260 

милиона у 2010. на 450 милиона евра у 2017., док је у 2019. забележен нагли пад. 

Слика: Економска размена између Србије и Косова у периоду 2010 – 2019 (Извор: Агенција за 

статистику Косова) 

 
16 Меморандум о разумевању који су Привредна Комора Србије и Привредна комора Косова of 
потписале у Бриселу 2013. 
17 Анекс Меморандума о разумевању који су Привредна Комора Србије и Привредна комора Косова 
of потписале у Бриселу 2013. 
18 Анекс бр.2.1 Меморандума о разумевању који су Привредна Комора Србије и Привредна комора 
Косова потписале у Бриселу 2015. 
19 Анекс бр.3 Меморандума о разумевању који су Привредна Комора Србије и Привредна комора 
Косова потписале у Бриселу 2015. 
20 Међутим, треба напоменути да је дијалог који води ЕУ такође обновљен услед „позитивних 
последица“ притиска америчке администрације на косовску владу да укине реципроцитет због 
сопственог одвојеног интереса да убрза процес преговора који ће довести до договора потписаног 
у Вашингтону у септембру 2020. 

http://www.kim.gov.rs/doc/pregovaracki-proces/1%20Memorandum%20PKS-PKK.pdf
http://www.kim.gov.rs/doc/pregovaracki-proces/1%20Memorandum%20PKS-PKK.pdf
http://www.kim.gov.rs/doc/pregovaracki-proces/2%20Aneksi%20MOR%20PKS-PKK.pdf
http://www.kim.gov.rs/doc/pregovaracki-proces/2%20Aneksi%20MOR%20PKS-PKK.pdf
http://www.kim.gov.rs/doc/pregovaracki-proces/2.1%20Aneks%20MOR%20o%20razmeni%20predstavnika%20komora.pdf
http://www.kim.gov.rs/doc/pregovaracki-proces/2.1%20Aneks%20MOR%20o%20razmeni%20predstavnika%20komora.pdf
http://www.kim.gov.rs/doc/pregovaracki-proces/2.2%20Annex%203%20MoU%20PKS-PKK%20febr%202015%20eng.pdf
http://www.kim.gov.rs/doc/pregovaracki-proces/2.2%20Annex%203%20MoU%20PKS-PKK%20febr%202015%20eng.pdf
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Дијалог је настављен чим је нова коалициона влада, формирана јуна 2020. повукла мере 

реципроцитета21, а што је резултирало и обнављањем економске размене са Србијом. Поред 

Бриселског, обновљен је и дијалог којим је у том тренутку посредовала одвојено САД.  

У септембру 2020. године, под покровитељством америчке администрације, Београд и 

Приштина су појединачно потписали два мало другачија споразума. Чин потписивања је 

констатован у одвојеним писмима које је потписао тадашњи председник Сједињених Држава 

Доналд Трамп. Документ који су две стране потписале насловљен је као Споразум о 

економској нормализацији22, и њиме су заокружена претходно потписана писма намере о 

успостављању авионске и железничке линије као и аутопута (Аутопут мита). Споразум садржи 

тачке у вези са извођењем студије изводљивости за дељење ресурса језера Газиводе као 

поузданог извора снабдевања водом и енергијом; студије изводљивости повезивања 

железничке пруге Београд-Приштина са луком на Јадрану; сарадњом са Америчком 

међународном корпорацијом за финансирање развоја, која је отворила своје канцеларије у 

Београду, ради спровођења пројекта Аутопута мира, железничкe пруге и обезбеђивања 

извора финансирања за подршку малим и средњим предузећима (МСП); чланством Србије и 

Косова у „Мини-Шенгену“.23 

Међутим, како је чак и посредник признао, многи постигнути споразуми су или неиспуњени 

или се суочавају са сталним изазовима у примени, што је посебно случај са Споразумом о 

регионалном представљању. По речима специјалног представника ЕУ за дијалог Београда и 

Приштине и друга питања западног Балкана, Мирослава Лајчака, дијалог под 

покровитељством ЕУ једини је оквир за решавање питања примене који би се, без таквог 

оквира, „решавао у медијима“ чим би се неизбежно подигле тензије. 

Управо то је оно што је важно напоменути - политички односи између влада у Београду и 

Приштини и статус дијалога и даље утичу на сарадњу не само две стране већ и сарадњу 

између предузећа на Косову која воде Срби и оних која воде Албанци и економску 

интеграцију српских средина. Више речи о практичним проблемима који су се појавили након 

почетка интеграције Северног Косова, а који утичу на економску интеграцију биће у Одељку 2 

овог документа.  

 
21 Раније, у априлу 2020. године, косовски премијер Аљбин Курти укинуо је царину од 100% и 
заменио је мерама реципроцитета. Одлуком је укинута царина, али је српским предузећима 
онемогућено да наставе са увозом уколико не користе документацију и изразе који одређују статус 
какав је „Република Косово“.  
22 Споразум о Економској нормализацији између Косова и Србије, потписан у Вашингтону 2020. 
23 https://www.euronews.com/2019/11/11/western-balkan-leaders-plot-their-own-mini-schengen-zone 
 

https://kossev.info/tekst-sporazuma-koji-je-u-vasingtonu-potpisao-aleksandar-vucic/
https://www.euronews.com/2019/11/11/western-balkan-leaders-plot-their-own-mini-schengen-zone
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Економија у Приштини и општинама у митровачком 
региону са албанском већином  
Косово је административно подељено на седам региона и 38 општина, а Приштина је главни 

град и економски центар Косова. Док је Приштина најбрже растући град на Косову након 

сукоба 1999. године, регион Митровице, према показатељима Светске банке, остаје један од 

најсиромашнијих.24 То да приштински регион јесте економски доминантан у односу на 

преостале  потврђује истраживање које је објавила Агенција за статистику Косова о 

економским улагањима на Косову у 2019. години. Од укупних инвестиција у овом периоду, 

48,86% чине инвестиције предузећа из приштинског региона, док с друге стране предузећа из 

региона Митровице чине свега 7,39% укупних инвестиција у 2019.25 

Економска структура Приштине претежно је оријентисана на трговину и услуге. На основу 

података Министарства трговине и индустрије, од 13.306 регистрованих предузећа, 54% их је 

регистровано у сектору трговине на велико и малом и хотела и ресторана, 15% у сектору 

транспорта, складиштења и комуникација, 8% у сектору некретнина и само 4% у 

прерађивачком сектору.26  

Услужне привредне делатности које Приштини дају компаративну предност углавном су 

концентрисане у урбаном делу центра града и урбаним деловима насеља: „Дарданија“, 

„Улпијана“, „Сунчани брег“, „Купусиште", "Центар", и „Акташ". У зони Центра доминирају 

административне институције централне и локалне управе, хотели, ресторани, банке, 

културни објекти, малопродајни објекти и седишта различитих предузећа. У другим урбаним 

зонама, у оквиру терцијарних активности, Приштина је последњих година играла пресудну 

улогу у пружању могућности за одржавање сајмова у центру града, подржавајући на тај начин 

промоцију малих предузећа, рукотворина и породичних предузећа.27 

Главни економски чворови у Приштини леже у средишњем делу пута Приштина - Косово Поље 

и Приштина - Урошевац. Планом и стратегијом за урбани развој Приштине за године 

2004/2020 + дефинисане су локације за економске и неекономске активности попут градских 

заобилазница, аутопут Приштина-Мердаре, стратешких чворова за развој услужне економије 

(Приштина-Аеродром), постојећа индустријска зона од 600 хектара и Нове Приштине са 

површином од 1000 хектара. Ови нови простори пружају додатне могућности за развој 

пословања према најбољим стандардима.28 

Регион Митровице налази се на северу Косова. Чине га седам општина, три у којима албанска 

заједница чини већину29 и четири у којима српска заједница чини већину.30 Деценијама након 

Другог светског рата, економија митровачког региона се у великој мери ослањала на рудник 

 
24 Док је стопа сиромаштва у Приштини 16% она у региону Митровице износи 44%. Извор: Светска 
Банка, “Republic of Kosovo Systematic Country Diagnostic”, 2017  
25 Агенција за статистику Косова, “Enterprise Investment Statistics 2019”, 2020 
26 https://Pristinaonline.com/drejtorite/ekonomi-dhe-zhvillim-lokal/ekonomia 
27 Стратегија за локални економски развој Општине Приштина 2013-2016 
28 Ибид. 
29 Јужна Митровица, Србица и Вучитрн  
30 Лепосавић, Северна Митровица, Звечан, Зубин Поток. У документу се за ове општине користи и 
заједнички назив – Северно Косово. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26573/Kosovo-SCD-FINAL-May-5-C-05052017.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26573/Kosovo-SCD-FINAL-May-5-C-05052017.pdf
https://ask.rks-gov.net/media/5850/enterprise-investment-statistics-2018.pdf
https://prishtinaonline.com/drejtorite/ekonomi-dhe-zhvillim-lokal/ekonomia
https://dd-bsc.com/wp-content/uploads/2018/09/STRATEGJIA-E-ZHVILLIMIT-EKONOMIK-LOKAL-_KOMUNA-E-PRISHTIN%c3%8bS_2013-2016.pdf
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Трепча који је на врхунцу свог рада 1988. запошљавао 23.000 људи.31 Период 90-их година 

прошлог века донео је сукоб и транзицију економског система при чему Трепча губи највећи 

део свог економског значаја у овом региону. Неуспешна економска транзиција обележава 

постконфликтну еру, а регион остаје неразвијен и подељен по етничким линијама. 

Композиција приватног сектора у деловима регије са већинском албанском и српском 

већином врло је сличан у погледу шест највећих сектора делатности, иако њихов удео 

варира. Производња, трговина на велико и мало; поправка моторних возила и мотоцикала и 

грађевинарство чине велики део приватног сектора региона Митровице.32 

Према бази података Пореске управе Косова (ПАК), у економској структури у општинама са 

албанском већином у региону Митровице, у приватном сектору Јужне Митровице доминирају 

сектори трговине; грађевинарства; прерађивачке индустрије (посебно хране) и пољопривреда 

и шумарство. Подаци показују мале разлике у саставу приватног сектора у општинама ове 

подрегије. У Србици, највећи удео приватног сектора чине грађевинарство (24%); производња 

(15%); трговина (14%); а пољопривреда и шумарство (12%). У Вучитрну је прерађивачка 

индустрија (24%) највећи сектор, а следи трговина (21%); грађевинарство (14%) и 

пољопривреда и шумарство (10%). У Јужној Митровици сектор пољопривреде и шумарства 

чини само 5% приватног сектора, док производња чини (19%), трговина (18%) и грађевинарство 

(15%)33. 

У секторима производње, трговине на велико, грађевинарства, здравља и социјалног рада, 

осталих услуга и стручних, научних и техничких служби било је запослено је скоро три 

четвртине (72%) радника у три општине са већинским албанским становништвом региона 

Митровице у 2014.34 

Према истраживању Програма Уједињених Нација за развој (УНДП) које је спроведено са 

МСП35 у општинама региона Митровице са албанском већином, кључне препреке за пословање  

су политичка нестабилност региона, нелојална конкуренција, недостатак и цена снабдевања 

електричном енергијом, високе таксе и корупција.36 

 
31 https://www.esiweb.org/pdf/esi_bridges_id_2_b.pdf  
32 УНДП, “Mitrovica Region Baseline Assessment”, 2016 
33 Ибид. 
34 Ибид. 
35 Мала и средња предузећа 
36 УНДП, “Mitrovica Region Baseline Assessment”, 2016 

https://www.esiweb.org/pdf/esi_bridges_id_2_b.pdf
https://www.ks.undp.org/content/kosovo/en/home/library/poverty/baseline-assessment-for-mitrovica-region.html
https://www.ks.undp.org/content/kosovo/en/home/library/poverty/baseline-assessment-for-mitrovica-region.html
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Ову перцепцију је такође потврдио предузетник из Јужне Митровице у интервјуу који је 

говорио о неуспешној економској транзицији након што је рудник Трепча изгубио економску 

моћ у региону: 

Међутим, власти су уложиле неке напоре како би олакшали економски напредак у Јужној 

Митровици јер постоје три економске зоне успостављене са циљем да олакшају и промовишу 

рад предузећа: 

Пословни парк у Митровици је отворен 2012. године са површином од 3,5 хектара. Тренутно 

се у њему налази 24 предузећа која обављају разноврсне пословне активности, од 

рециклирања пластике, столарије, производње папирних кеса, текстила, металних производа 

итд. У овом парку нема расположивог пословног простора.37 

Индустријски парк у Митровици отворен је 2014. године на површини од 48 хектара. 

Министарство трговине и индустрије посредством Агенције за инвестиције и подршку 

предузећима на Косову (КИЕСА), заједно са општином, започели су прва улагања у овај парк 

2014. године, али због недостатка буџетских средстава изградња физичке инфраструктуре 

није довршена. Међутим, започети су уговори за оснивање неких предузећа, укључујући 

разне активности као што су: производња намештаја, производња боја и лепкова, производња 

дрвених врата, прерада медицинског отпада итд. До сада је само једно предузеће започело 

своју пословну активност. 

Индустријски парк у Вучитрну отворен је 2018. године на површини од 14,86 хектара. 

Министарство трговине и индустрије, посредством Агенције за инвестиције и подршку 

предузећима на Косову (КИЕСА), започело је улагања у изградњу физичке инфраструктуре за 

оснивање предузећа у овом парку 2019. године.38 

Економија у срединама са српском већином и њен 
утицај на међуетничку сарадњу  
Од 38 косовских општина, десет их има већински српско становништво (шест општина налази 

се на југу Косова и четири их је на северу Косова). Четири најсеверније општине са српском 

већином у региону Митровице функционисале су готово у потпуности ван косовског 

институционалног система до потписивања Првог споразума о принципима који регулишу 

нормализацију односа између Београда и Приштине 2013. године (Бриселски споразум).39 

Споразумом од 15 тачака створени су услови за интеграцију ове четири општине у косовски 

 
37 https://kiesa.rks-gov.net/page.aspx?id=2,90 
38 https://kiesa.rks-gov.net/page.aspx?id=2,178 
39 http://www.kim.gov.rs/eng/p03.php 

"Колапс Трепче затекао је људе неспремним за економску транзицију и економско 

разарање изазвано сукобом, што је створило још више потешкоће за опоравак људе 

у региону Митровице. С друге стране, тренутна политичка нестабилност у 

региону преокупира људе међуетничким односи уместо да размишљају о 

економским идејама“. 

https://kiesa.rks-gov.net/page.aspx?id=2,90
https://kiesa.rks-gov.net/page.aspx?id=2,178
http://www.kim.gov.rs/eng/p03.php
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систем. Седам година после, интеграција је још увек у току и није у потпуности завршена јер 

се многи од постигнутих споразума још увек не спроводе. 

Када је реч о економији у српским срединама, важно је указати на то да је она у великој мери 

зависна од буџета Владе Србије, односно од плата, пензија и социјалних давања. Не постоје 

прецизне информације о томе колико је људи на платним списковима српских институција и 

јавних предузећа. Ипак, постоје неки показатељи који могу да укажу на процента људи који 

зависе од прихода из овог извора. Наиме, након завршетка сукоба 1999. године, српске 

власти су наставиле да финансирају јавне институције и предузећа на Косову, како она која 

су и даље радила, као што су образовање, здравство и систем социјалне заштите, тако и она 

која више нису функционисала. Према истраживању Института за територијални економски 

развој (InTER/ИнТЕР), само у четири најсеверније општине у овим институцијама је запослено 

око 8.000 људи.40 

Узимајући у обзир финансијску корист од ових прихода за породице запослених, ИнТЕР 

извлачи закључак да приближно 80% становника севера Косова финансијски зависи од 

српског буџета.41 Ситуација би требало да је иста и у другим већински српским срединама. 

Према истраживању које је спровела НВО Актив у српским срединама на Косову, 26% 

испитаних људи запослено је у српском институционалном систему, док је око 9,3% испитаних 

запослено у косовском институционалном систему, а само 18,3% испитаних раде у приватном 

сектору42. Уз то, Србија наставља да улаже у развојне пројекте у српским срединама на 

Косову 43. Ова политика пружања финансијске помоћи и неопходних услуга, попут образовања 

и здравственог осигурања, произилази из намере владе Србије да покуша да заустави даље 

исељавање српског становништва са постконфликтног Косова. 

Приватни сектор и његова ограничења 
Даље, истраживање је показало да је приватни сектор у већински српским областима и даље 

неразвијен и зависан од јавне потрошње. Према студији коју је 2012. објавио Риинвест, у 

оквиру које је интервјуисано 200 предузећа која воде Срби, како из најсевернијих, тако и из 

општина на југу са већински српским становништвом, 93% предузећа у власништву Срба су 

била мала, индивидуална предузећа.44 Према горе поменутој студији, компаније су се 

углавном бавиле пружањем услуга и трговином (76%) пре главних интеграционих процеса, док 

је мањи број производио и прерађивао (24%).45 С друге стране, према подацима о уделу 

економске активности на северу Косова прикупљеним у 2018. години од Косовске агенције за 

статистику, трговина на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала је највећи 

сектор (40,4%). Следе сектор пољопривреде, шумарство и рибарство (18,6%), прерађивачка 

индустрија (11,7%) и грађевинарство (6,4%).46 Структура удела привредне активности у 

Грачаници у последње две године је нешто другачија. Највећи сектор су такође трговина на 

 
40 ИнТЕР, “Јавне институције и установе Републике Србије на северу Косова 
Каква нас будућност чека?”, 2017 
41 Ибид 
42 НВО Актив, “Анализа трендова 2020: Ставови српске заједнице на Косову”, 2020 
43 Закон о буџету републике Србије за 2021. 
44 Riinvest Institute, “Improving the Kosovo Serbian Business Community Involvement in Economic 
Activities in Kosovo”, 2012 
45 Ибид 
46 ИнТЕР, “ Фрикономија севера Косова”, 2018 

http://regionalnirazvoj.org/upload/News/Documents/2017_08/Javne_institucije_i_ustanove_Republike_Srbije_na_severu_Kosova.pdf
http://regionalnirazvoj.org/upload/News/Documents/2017_08/Javne_institucije_i_ustanove_Republike_Srbije_na_severu_Kosova.pdf
http://ngoaktiv.org/uploads/files/Analiza%20trendova%202020%20SRB%281%29.pdf
http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/1861-20_budzet2020.pdf
http://www.civilsocietylibrary.org/CSL/844/Improving-The-Kosovo-Serbian-Business-Comunity-Involvement-in-Economic-Activities-in-Kosovo
http://www.civilsocietylibrary.org/CSL/844/Improving-The-Kosovo-Serbian-Business-Comunity-Involvement-in-Economic-Activities-in-Kosovo
http://www.regionalnirazvoj.org/sr/publications/details/54
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велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала (32,3%), а затим следе смештај и 

услужне делатности са храном (17,9%), прерађивачка индустрија (10,2%) и грађевинарство 

(6,6%).47  

Иако слаб, према последњим доступним подацима из 2010. године, приватни сектор је 

развијенији на северу Косова него у општинама са већински српским становништвом на југу, 

бар када је у питању годишњи промета. Ова студија показује да је 94% предузећа у општинама 

на југу имало промет до 50.000 евра годишње, док је 52% интервјуисаних предузећа из 

северних општина изјавило да има промет већи од 50.000 евра.48 Као што је објаснио један од 

испитаника на округлом столу, ову разлику прави величина тржишта Северног Косова, које је 

територијално и економски повезано са Србијом, као и у чињеница да је Северна Митровица 

урбани центар Косовских Срба, која својим образовним и здравственим системом такође 

привлачи многе грађане из других општина који доприносе локалној економији. 

 

 Слика: Стопа промета бизниса у власништву косовских Срба у 2010 (Извор: Риинвест) 

 

Различити институционални контексти на Северу Косова и у 
Грачаници 
Економија Северног Косова у одређеној мери функционише ван косовског институционалног 

система, што компликује праћење економских показатеља у том региону. Од 17 предузећа из 

четири најсеверније општине интервјуисане у оквиру овог истраживања, њих 8 је пријавило 

да су регистроване и на Косову и у српском систему, 5 је пријавило да су регистроване само у 

косовском систему, а 4 да су или регистроване само у српском систему или уопште нису 

регистровани. Двоје интервјуисаних испитаника из Грачанице изјавило је да су регистровани 

само у косовском систему. 

 
47 Косовска агенција за статистику 
48 Riinvest Institute, “Improving the Kosovo Serbian Business Community Involvement in Economic 
Activities in Kosovo”, 2012 

http://www.civilsocietylibrary.org/CSL/844/Improving-The-Kosovo-Serbian-Business-Comunity-Involvement-in-Economic-Activities-in-Kosovo
http://www.civilsocietylibrary.org/CSL/844/Improving-The-Kosovo-Serbian-Business-Comunity-Involvement-in-Economic-Activities-in-Kosovo
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Двострука регистрација је већ дуго реалност за предузећа у областима са већинским српским 

становништвом на северу Косова. С друге стране, ова пракса сведена је на минимум у 

областима у јужним већински српским срединама. Према објашњењу датом на округлом 

столу, кључни разлог због ког постоји ова разлика између Грачанице и Северног Косова лежи 

у непотпуној институционалној интеграцији северних општина и његовој територијалној 

повезаности са Србијом, што им пружа могућност да, за разлику од предузећа из јужних 

општина, увозе робу из Србије алтернативним путевима и избегну косовски правни систем. 

Како су објаснили учесници округлих столова у Северној Митровици, регистрација у српском 

систему поједностављује сарадњу и размену са компанијама из Србије. То је предуслов за 

потписивање уговора о куповини и снабдевању са српским институцијама на Косову, које су 

важан клијент. Поред тога, регистрација у српском систему пружа предузећима прилику да 

продају своју робу и услуге лицима запосленима у српском јавном сектору путем одложеног 

плаћања. Према истраживању које је Риинвест спровео 2015. године, велика већина продаје 

коју остварују предузећа регистрована на северу Косова, 90%, обавља се локално, око 6 

процената се одвија у другим деловима Косова, а мање од 3 процента продаје се обавља У 

Србији. Главни извор прихода су им домаћинстава косовских Срба 62%, затим следе 

домаћинства косовских Албанаца 16%, српска предузећа 8%, Влада Србије 7%, албанска 

предузећа 3%, остали 3% и Влада Косова 1%49.  

С друге стране, регистрација у косовском систему је неопходна за пословање са било ким 

другим на Косову. Међутим, пословање у оба система представља терет за компанију јер 

захтева одржавање двоструког књиговодства, измиривање двоструких административних 

обавеза итд. 

Попут тренда на југу, уз овај терет двоструке регистрације долази и све мање бенефиција за 

пословање и на северу, упозоравају учесници округлог стола. Како је један од њих објаснио, 

предузећа која воде косовски Срби, а која су била регистрована у српском систему, могла су 

да извозе робу у Србију без плаћања царина. Међутим, од недавно, чак и предузећа са 

српском регистрацијом, али која се налазе на Косову, такође су у обавези да плаћају дажбине 

и царине за извоз робе у Србију. Учесник округлог стола такође је посведочио да добијање 

сертификата неопходних за извоз у Србију представља још један изазов. 

 
49 Riinvest Institute, “Economic Potentials in the North of Kosovo”, 2015 

"Предлажем предузећима да се не региструју у српском систему. У зависности од 

месеца, зимског или летњег периода, трошкови које имају у српском систему су 

негде око 9.000 - 9.500 динара за минималну добит. На Косову плаћају 23 евра и 3% 

од укупне добити током квартала“, рекао је учесник округлог стола из НВО 

сектора. 

http://documents.rec.org/publications/North_Report_ENG__FINAL_1.pdf
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 Двоје учесника округлог стола који имају двоструке регистрације су били у позицији да 

упореде ефикасност два система. Упитани да квантификују количину времена потребног за 

регистрацију предузећа на Косову и у српском систему, сведочили су да је косовски систем 

далеко једноставнији. Према искуству које су имали, док им је у косовском систему за 

регистрацију предузећа било потребно само неколико сати; исти процес у српском систему 

трајао је више од недељу дана. Такође су истакли да у косовском систему, када се једном 

региструје, фирма може лако да промени своју шифру делатности или чак да постоји као 

хибридно предузеће регистровано за области рада које нису уско повезане. Тако нешто би у 

српском систему захтевало одвојену регистрацију. 

И друге студије указују на разлику у институционалном контексту у ком послују предузећа 

која воде Срби са севера Косова и у општинама са већински српским становништвом на југу. 

Према студији Риинвеста из 2012. године, 65% компанија са севера Косова било је 

регистровано само у српском привредном регистру, 2% само у косовском привредном 

регистру и 32% у оба система. Са друге стране, супротни резултати су добијени у општинама 

са већинским српским становништвом на југу, где је 7,9% пријавило да су регистровани у 

српском привредном регистру, 56% у косовском привредном регистру и 30% у оба система. 

Слично, према истраживању ИнТЕР-а50, објављеног, у српском систему је радило 340 

компанија. То су углавном била микро и мала предузећа и само једно велико предузеће. Исто 

истраживање је показало да се након примене Бриселског споразума више компанија са 

севера Косова регистровало у косовском привредном регистру - од 3180 компанија са севера 

Косова регистрованих у косовском систему од 2000. до 2017. године, готово половина је 

регистрована након потписивања Бриселског споразума 2013.51 

Наиме, примена Бриселског споразума и примена споразума о интегрисаном управљању 

прелазима створили су нову реалност на терену, јер су предузећа подстакнута да промене 

начин на који функционишу, нарочито када је увоз у питању.  

 
50 ИнТЕР, “ Фрикономија севера Косова”, 2018 
51 Ибид 

"Ова два система се и даље такмиче и чињеница је да не знамо у ком правцу ће се 

ситуација развијати и све остаје нерешено јер свако покушава да наведе воду на 

своју воденицу. Ово је мој највећи утисак", рекао је власник продавнице накита на 

округлом столу. 

„Колико је тешко продати Албанцима, толико је претерано скупо продати у 

Србији“, рекао је косовски Србин из Грачанице који се бави производњом и који се 

суочио са великим трошковима и тешким административним процедурама док је 

своје производе извозио у Србију. 

http://www.regionalnirazvoj.org/sr/publications/details/54
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Даље, иако су четири најсеверније општине делимично интегрисане, јер економска 

интеграција зависи од процеса дијалога, дијалог је такође донео подстицаје за интеграцију, 

као што је споразум о прикупљању царинских дажбина потписан 2013. године. Наиме, овај 

споразум је предвиђао да се све прикупљене дажбине на прелазима на северу Косова 

преусмере у Фонд за развој Севера. Фонд је основан ради социо-економског развоја четири 

најсеверније општине. До новембра 2020. године прикупљено је укупно 16,2 милиона евра, 

од чега је 14,5 милиона евра подељено четирима најсевернијим општинама за финансирање 

развојних пројеката.52  

Многе међународне развојне агенције и организације подржале су развој приватног сектора 

на северу Косова. Међу њима, најважнија је била улога Канцеларије Европске уније на 

Косову, Агенције Сједињених Држава за међународни развој (УСАИД), Швајцарске агенције за 

развој и сарадњу (СДЦ), Међународне организације за миграције (ИОМ), као и неколико 

амбасада западних земаља (пре свега Велике Британије, Норвешке и Финске). Подршка 

предузећима најчешће се пружала кроз финансијске и нефинансијске грантове, а у мањој 

мери пружана је и подршка у виду обука за развој пословања. Само кроз две шеме грантова 

за Северно Косово које је најавила ЕУ, између 2013. и 2016. године, издвојено је 2 милиона 

евра за развој приватног сектора и око 2,8 милиона евра за развој пољопривреде53. Шеме 

грантова су послужиле и као подстицај предузећима са Севера Косова да се региструју у 

косовском привредном регистру. 

Више информација о различитим контекстима међуетничке сарадње између Севера Косова и 

Грачанице биће разрађено у поглављу које се бави тренутном ситуацијом и препрекама у 

сарадњи. 

Тешка инвестициона клима 
Према наводима у интервјуима вођеним са српским предузећима, упркос томе што Север 

Косова има, због свог географског положаја, развојне потенцијале у области туризма, 

пољопривреде и шумарства, инвестициона клима је и даље незадовољавајућа на северу 

Косова и у Грачаници. 

Неразвијена предузећа и недостатак инвестиција утичу на конкурентност ових компанија и 

њихов положај на ширем косовском тржишту. Поред чињенице да економска зависност од 

јавног сектора доводи до тога да у заједници недостаје мотивације за ангажман и покретање 

посла, кључни разлози за постојање неразвијеног приватног сектора у српским насељима 

леже у политичкој нестабилности, лошим међуетничким односима и неповерењу према 

институционалном систему. 

Нерешени политички односи између Србије и Косова доносе неизвесност приватним 

инвеститорима у срединама са већинским српским становништвом на Косову. Већина 

интервјуисаних компанија са севера Косова изјавила је да их непредвидива политичка 

ситуација, а посебно најаве о корекцији граница спречавају у прављењу дугорочних 

 
52 http://crnobelisvet.com/o-fondu-za-razvoj-severa-kosova/ 
53 Ибид 

http://crnobelisvet.com/o-fondu-za-razvoj-severa-kosova/
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пословних планова. Предузећа којима управљају Срби су једногласна у својој оцени да 

политичка нестабилност на Косову утиче на њихову жељу да даље инвестирају и развијају 

своје пословање. Један српски предузетник изјавио је да би желео да се политичка ситуација 

стабилизује како би могао да развије пословни план, добије кредит, уложи у модернизацију. 

Интервјуисани предузетници су у одговору на ово питање најчешће наводили да треба 

постићи трајно решење за односе између Косова и Србије, одбијајући да се прецизирају шта 

би тачно то решење требало да буде - постизање међусобно прихватљивог решења, смањење 

међуетничких тензија и мржње, биле су неке од уопштених сугестија. 

Такође, владавина закона и ниво поверења у институционални систем су суштински 

предуслови за економска улагања. Поверење у косовски правосудни систем је и даље на 

ниском нивоу54, док, с друге стране, косовски институционални систем не шаље позитивне 

поруке у вези са институционалном заштитом. На пример, некадашња Косовска агенција за 

имовину, која је сада преименована у Агенцију за упоређивање и верификацију имовине, 

АКУВИ, регистровала је 42.749 случаја узурпиране имовине на Косову. Према Ариану 

Краснићију, портпаролу АКУВИ, 96,84 одсто или 41.399 узурпираних поседа припадало је 

Србима.55  

 
54 Према истраживању јавног мњења које је спровео АДРЦ у четири северне општине у 2019., 
свега 9% испитаника су рекли да имају поверење у косовски правосудни систем након интеграције 
судства у митровачком региону. Извор: Центар за алтернативно решавање спорова, “Правосуђе у 
митровачком региону: Истраживање јавног мњења“ 2020  
55 https://balkaninsight.com/2018/05/29/ukradeni-domovi-borba-za-povra%C4%87aj-uzurpirane-
imovine-na-kosovu-05-22-2018/?lang=sr  
 

"Искрено, претпостављам да и други колеге предузетници имају исти проблем јер 

нико у блиској будућности не жели да уложи велики новац у нешто непредвидиво, 

а да не говоримо о некој далекој будућности. Не можемо разговарати ни о 

краткорочним, а камоли о дугорочним плановима“, рекао је у интервјуу 

предузетник из Лепосавића. 

http://mediation-mitrovica.org/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%92%D0%B5-%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%83-%E2%80%93-%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5.pdf
http://mediation-mitrovica.org/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%92%D0%B5-%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%83-%E2%80%93-%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5.pdf
https://balkaninsight.com/2018/05/29/ukradeni-domovi-borba-za-povra%C4%87aj-uzurpirane-imovine-na-kosovu-05-22-2018/?lang=sr
https://balkaninsight.com/2018/05/29/ukradeni-domovi-borba-za-povra%C4%87aj-uzurpirane-imovine-na-kosovu-05-22-2018/?lang=sr
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Одељак 2 

Тренутни статус сарадње и кључне препреке за њено 
побољшање  
Ограничена економска повезаност између предузећа која воде Срби и Албанци условљена је 

вишеслојним проблемима: социјалним, економским и политичким. 

За разлику од економске сарадње између Косова и Србије, где се може мерити степен 

сарадње, ниво економске сарадње између српских и албанских предузећа на Косову је тешко 

квантификовати јер у не постоје подаци и статистика о пословној сарадњи на 

међуопштинском нивоу. 

Међутим, неки закључци о нивоу сарадње могу се извући на основу неких доступних 

истраживања. Наиме, према студији НВО Актив из 2013.56 од 331 испитане компаније на 

Северу Косова, свега 18% је изјавило да су економски активне у већински албанским 

срединама. С друге стране, студија Програма Уједињених нација за развој из 2016. године, у 

оквиру које су интервјуисали 800 МСП и пољопривредника, показује да је економска 

интеракција између општина са већинским албанским и српским становништвом у региону 

Митровице врло ограничена. Мање од 10% МСП и пољопривредника са обе стране тврде да 

често или врло често послују са предузећима из другог подрегиона. Шездесет и четири 

процента МСП у областима са већинским албанским становништвом изјавили су да никада не 

послују са предузећима која воде Срби из региона Митровице, у поређењу са 37% МСП из 

средина са српском већином која су то исто изјавила када су били упитани о сарадњи са 

предузећима из истог региона али која воде Албанци. Исти је случај са пољопривредницима у 

оба подрегиона.57 

Такође, према налазима овог истраживања, од 14 интервјуисаних предузећа која воде 

Албанци, њих 7 је изјавило да сарађују са предузећима која воде Срби. С друге стране, од 17 

интервјуисаних предузећа из четири најсеверније општине које су водили Срби, њих 14 је 

пријавило да сарађују са предузећима која воде Албанци, а њих 16 изразило је интерес за 

успостављање и повећање сарадње. 

Према налазима из обављених интервјуа, постоје показатељи да ниво међуетничке сарадње 

расте. 

 Већина српских испитаника који сарађују са компанијама из других заједница наводи да је 

удео те сарадње испод 35%, док у неким случајевима (3) постоји изузетно висок степен 

сарадње са овим компанијама, јер су навели да се од њихове укупне економске размене, од 

 
56НВО Актив, “An inquiry into the economic situation of north Kosovo businesses”, 2013 
57 УНДП, “Mitrovica Region Baseline Assessment”, 2016 

"Политичке тензије понекад утичу на тржиште, али сарадња са српским 

предузећима ипак расте. Не можемо рећи да је одлична, али је добра. То је 

процес", рекао је власник албанске грађевинске компаније из Јужне Митровице. 

http://www.ngoaktiv.org/uploads/files/An%20inquiry%20into%20the%20economic%20situation%20of%20north%20Kosovo%20businesses%20-%20NGO%20Aktiv.pdf
https://www.ks.undp.org/content/kosovo/en/home/library/poverty/baseline-assessment-for-mitrovica-region.html
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80 до 90% одвија са предузећима која воде Албанци. Важно је напоменути да су 2 од 3 

интервјуисане српске компаније, које имају високи степен сарадње са предузећима која воде 

Албанци, из Грачанице. Ово изнова указује на другачији контекст у поређењу са српским 

предузећима из северних општина. 

 Учесници округлог стола нису били изненађени када су сазнали да је један од резултата 

истраживања показао да је, међу српским предузећима више предузећа из Грачанице, него 

оних са северног Косова, активно сарађује са албанским предузећима. Сложили су се да је 

примарни разлог за то географски положај - та предузећа су даље од границе са Србијом, а 

ближе урбаним центрима са албанском већином. 

У прилог тврдњи, овај власник радње за обраду производа од дрвета навео је да је недавно 

тражио одређену врсту подног дрвета која је коштало 18 евра по квадратном метру у Бабином 

Мосту, у поређењу са 13 евра у Новом Пазару. 

Други саговорници су истакли да предузећа на подручју Грачанице успостављају пословне 

везе са већинским становништвом много дуже од заједнице на Северу Косова, која је до 2013. 

била готово у потпуности одвојена од остатка Косова. 

Албански представник цивилног сектора из Јужне Митровице је такође указао и на то да је 

пре 2013. на Северу постојао и политички притисак да се не сарађује са Албанцима. 

Врста и величина предузећа један су од фактора који утичу спремности за сарадњу предузећа 

која воде Срби и Албанци, кажу учесници округлог стола. На пример, српска трговинска и 

производна предузећа су отворенија за успостављање сарадње са већим трговинским 

ланцима у областима са већинском албанском већином јер могу да приступе тржишту које је 

веће од тржишта на Северу Косова и свим областима са српском већином, рекао је учесник 

округлог стола из српске НВО из Северне Митровице.  

"Српске компаније у Грачаници суочавају се са проблемима увоза српске робе и 

плаћања царина. Да је граница отворена, претпостављам да би и њима, као и 

мени, било исплативије да увезу све из Србије." 

"Српски бизниси са севера теже су сарађивали са предузећима са југа, јер их је 

српска влада застрашивала да не сарађују. 2008. године, када је било најопасније 

пословати, на северу су се делиле брошуре усмерене према Србима које су им слале 

поруке да ће, ако сарађују са албанским организацијама или предузећима, бити 

означени као издајници“, рекао је овај саговорник истичући да су међународни 

фондови учинили много да се то измени. 
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Интересовање за сарадњу је такође велико код интервјуисаних предузећа која воде Албанци. 

Међутим, веће компаније нису у тој мери заинтересоване за укључивање предузећа која воде 

Србија у њихов ланац снабдевања, не нужно због њихове етничке припадности, већ због тога 

што су та предузећа мала и не могу да се обавежу на стабилно снабдевање. 

Још један фактор који води наочигледном мањем интересовању предузећа које воде Албанци 

за сарадњу са предузећима која воде Срби, вероватно лежи у чињеници да предузећа која 

воде Срби на северу Косова у великој мери раде ван законског оквира, што значи да је роба 

коју имају у понуди често увезена илегално или то што нерадо издају фискалне рачуне чиме 

је онемогућено успостављање потпуно легалне сарадње са српским предузећима на северу 

Косова, каже предузетник из Северне Митровице. 

 Исти проблем саговорник из Јужне Митровице види као могући додатни подстицај за сарадњу 

српских предузећа која легално послују са албанским предузећима. 

Поред правних проблема са српском робом, и Албанци би се могли суочити са потешкоћама 

при пласирању својих производа на микро тржиште северног Косова, навели су испитаници. 

Власник радње накита покушао је да то што су предузећа која воде Албанци показивали 

нешто мању склоност ка сарадњи, објасни квалитетом производа. Тврди да због тога што су 

"Они (српски произвођачи са Севера Косова) су вероватно свесни колико је тешко 

пласирати своју робу на српско тржиште, које је много веће. Све се своди на 

чињеницу да српска предузећа са Севера имају производе које могу да пласирају на 

косовском тржишту јер на том тржишту нема таквих производа. С друге стране, 

за њих нема смисла да покушају да извезу те производе у Србију јер су вероватно 

већ увезени из Србије као полупроизводи и широко су заступљени на српском 

тржишту. На овај начин не могу да остваре профит“. 

"Веће компаније једноставно нису заинтересоване за сарадњу са малим 

компанијама, било да је то компанија коју води Албанац или Србин. Постоји 

неповерење према малим компанијама које се не могу обавезати на стабилно и 

континуирано снабдевање одређенe робе великим компанијама које баве било 

производњом, било трговином Они радије бирају веће и стабилније добављаче“, 

објаснио је албански бизнисмен из Приштине. 

"Поред већег и јефтинијег тржишта, српска предузећа су више заинтересована за 

куповину робе у јужном делу, јер су им потребне фактуре. Предузећа на југу 

обично послују легално и немају шверцовану робу због инспекције", рекао је овај 

албански бизнисмен. 
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производи из Србије који су присутни на тржишту северног Косова или квалитетнији или им, 

барем, грађани више верују, неки производи са ширег косовског тржишта не би били 

конкурентни уколико би се нудили на Северу Косова. 

Међутим, учесници на другом округлом столу сложили су се делимично са овом тврдњом 

наводећи да неки производи, попут слаткиша, неће бити конкурентни. Остале врсте 

производа, попут производа за чишћење, већ су широко присутни и користе их потрошачи у 

срединама са српском већином. 

Ситуација се донедавно била иста и у Грачаници, изјавио је саговорник из овог града. 

Променила се након увођења царине од 100% након чега су потрошачи били приморани да 

купују производе који нису из Србије. 

Да косовско тржиште има проблема са разноврсношћу понуде на тржишту, такође је утисак 

власника радње накита који је посебно подвукао проблеме на тржишту лекова. Старије 

генерације Албанаца су чести купци у апотекама у срединама са већинским српским 

становништвом, јер нуде лекове који су или јефтинији или нису доступни у већински 

албанским срединама. 

Локални произвођачи на Северу суочавају се са још једном препреком, њихови производи 

нису толико конкурентни као роба из Србије или са ширег косовског тржишта. Ово се посебно 

односи на пољопривредне производе, изјавио је један од произвођача који се жали да је 

"Северно Косово је навикло на другачију врсту производа. Реално говорећи, ти 

производи су квалитетнији. Мој отац има радњу и знам какве производе Албанци 

нуде; моја деца неће јести те производе. То су слаткиши из Турске, лепо 

упаковани, али без укуса. Квалитет је на нижем нивоу од Пионира, Штарка ... 

Избирљиви смо ... “, рекао је пољопривредни произвођач из Зубиног Потока. 

"За разлику од Севера Косова, царина од 100% елиминисала је могућност куповине 

српских производа у Грачаници. Иако су наше потрошачке навике раније биле 

усмерене ка српским производима, када су ти производи нестали са рафова, 

схватили смо да постоји много косовских производа доброг квалитета", рекао је 

предузетник из Грачанице, сведочећи о још једној разлици у контексту у 

срединама са већинским српским становништвом у региону Митровице и 

Грачанице, о којима је било речи и у претходном поглављу. 



 

26 
 

 

порез на увоз таквих производа на Косову само 3%. Истовремено, стандарди за квалитет су 

ниски због чега је тешко локалним произвођачима да нађу своје место на тржишту. 

Ретки изузеци су произвођачи који су успели да добију значајна средства ЕУ и сада извозе у 

Француску и Немачку, попут Земљорадничке задруге из Зубиног Потока и произвођача 

етеричног уља из Лепосавића. 

Најзад, послови дистрибуције нису уносна опција за предузећа која се налазе на Северу 

Косова. Као што је истакао један од учесника, она предузећа на Косову која желе да тргују са 

Србијом могу то да раде директно, без коришћења контаката на Северу Косова као 

посредника. 

Без обзира на поменуте препреке, неки од интервјуисаних предузећа из региона Митровице, 

како из српске тако и из албанске заједнице, изјавили су да је сарадња позитивно утицала на 

њихову личну перцепцију друге заједнице. 

Учесници округлог стола изјавили су да је искључиво стварање добити интерес већих 

предузећа као што су трговински ланци, док друга, мања предузећа неизбежно имају и друге 

позитивне ефекте сарадње, који нису само у вези са повећањем профита. 

Ово је потврдио и један албански саговорник који води бизнис и живи у мултиетничком 

насељу у Северној Митровици, Бошњачкој махали, који је изјавио да је после рата његово 

насеље било попут града духова. Међутим, како су године пролазиле, тензије су се смириле, 

а прва предузећа су почела да послују у овом крају. Дугорочна и растућа предузећа 

сарађивала су првенствено у трговини са остатком северног дела, што је довело до 

побољшања међуетничких односа у овом делу града. Данас је Бошњачка махала једно од 

најпрометнијих насеља у Северној Митровици. 

"Када су пољопривредни производи у питању, они на тржиште улазе са свих 

страна. Сви траже робу по најнижој могућој цени, а квалитет је потпуно 

небитан. Људи једу и пију пољопривредне производе најнижег квалитета. А наш 

географски положај је лоше за пољопривреду. Све касније сазрева у поређењу са 

регионом “, рекао је произвођач из Звечана. 

"То је обрнуто пропорционално величини бизниса. Мислим да велика предузећа 

заснивају свој однос на интересу, али она мала, у чије име говори власник  

и који често улажу све што имају... што говори о нивоу поверења , то што и 

једна и друга страна улажу у посао. То поверење тада може довести до 

пријатељства, сигурно пре него што би се исто догоди између два супермаркета 

и њихове управе“, рекао је представник невладине организације из Северне 

Митровице. 
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Пољопривредни радник у дискусији на другом округлом столу је навео да је био укључен у 

организовање презентација српских произвођача на сајмовима у урбаним срединама са 

већинским Албанским становништвом. Сведочио је о веома позитивним искуствима са таквих 

догађаја, наводећи да су и он и други произвођачи имали прилику да науче много о паковању 

и пласману пројеката. 

Представник НВО сектора спровео је сличан програм. Радили су на повезивању српских 

произвођача домаћих производа и ресторана и других угоститељских објеката у власништву 

Албанаца. На жалост, упркос великом почетном интересовању, због пандемије ковид-19, 

упознавање је извршено путем интернета, уместо личног контакта, а купци су остали без 

могућности да испробају производе и на тај начин били мање спремни да успоставе сарадњу. 

Размена услуга је такође поље на коме је сарадња успорена. Према наводима саговорника, 

највидљивији тип услуга које предузећа и појединци којима управљају Срби траже од 

предузећа која воде Албанци у вези је са решавањем њихових обавеза и проблема пред 

косовским институцијама, попут ангажовања адвоката или ангажовања књиговодствене или 

ревизорске компаније. Наиме, чињеница да је Северно Косово функционисало у потпуности 

ван косовског институционалног система довела је до ситуације у којој и појединцима и 

пословној заједници на Северном Косову недостају знања о функционисању институционалног 

система. 

Језичка баријера и лоша примена Закона о употреби језика такође доприносе њиховој одлуци 

да ангажују албанске пружаоце услуга. Они радије бирају албанског адвоката јер верују да 

он/она боље разуме систем, зна језик и да би као резултат тога њихови случајеви, уколико их 

заступају албански адвокати, били боље третирани пред институцијама.58 

Уз то, један албански предузетник нагласио је да је размена услуга такође веома учестала у 

сектору грађевине: 

 
58 Центар за алтернативно решавање спорова, “Правосуђе у митровачком региону: Истраживање 
јавног мњења“ 2020.  

"Проверено знам да је једна велика пекара са Севера ангажовала књиговодствену 

фирму из Јужне Митровице. Књиговодствене фирме и компаније за управљање 

финансијама из средина  са већинским албанским становништвом су искусније јер 

боље разумеју систем, процедуре и обавезе према Пореској управи и 

инспекцијама“, објаснио је предузетник из Зубиног Потока. 

"Наше (које воде Албанци) грађевинске компаније су развијеније од оних на Северу 

Косова. Имамо искуснију радну снагу и бољу механизацију, а самим тим и наше 

цене су веома конкурентне. Сарадња иде врло добро и веома смо задовољни." 

http://mediation-mitrovica.org/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%92%D0%B5-%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%83-%E2%80%93-%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5.pdf
http://mediation-mitrovica.org/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%92%D0%B5-%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%83-%E2%80%93-%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5.pdf
http://mediation-mitrovica.org/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%92%D0%B5-%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%83-%E2%80%93-%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5.pdf
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С друге стране, учесници округлог стола су истакли да албански потрошачи нашироко користе 

специјалистичке медицинске услуге приватних пракси на Северу Косова. 

Важно је напоменути да лоши међуетнички односи утичу на размену услуга на индивидуалном 

нивоу. Према наводима учесника округлог стола, иако побољшана од 2013. године, ова 

размена остаје на ниском нивоу. 

 Најзад, важно је истаћи да је ковид-19 имао озбиљан негативан утицај на косовску економију 

у целости, а међуетничка сарадња није изузетак. Међународни монетарни фонд процењује да 

се БДП Косова смањио за 7,5% у 2020. години због ковид-19. Закључавање и полицијски час су 

још више смањили мобилност и укупну економску активност. 

И српски и албански привредници су говорили о негативним последицама пандемије на 

њихове бизнисе, али и међуетничку сарадњу. 

С друге стране, један од српских предузетника је навео и следеће искуство: 

Још један бизаран пример је и утицај дезинформација у вези са ковид-19 на пословање једног 

од пољопривредника интервјуисаног у склопу овог истраживања:  

"Веома мали број Албанаца би отишао у Северну Митровицу на кафу, да се ошиша 

или у неку играоницу; исто важи и за Србе који долазе на југ. Овакве ствари су и 

даље ограничене на углавном оне људе који се кроз обе стране града крећу да би 

дошли до канцеларије“, рекао је албански учесник округлог стола. 

"Мој промет се смањио за 50%, а морао сам да отпустим троје запослених. 

Наравно, смањена економска активност утицала је на наш укупни ниво економске 

сарадње, а камоли на ову малу сарадњу коју смо имали са српским предузећима", 

нагласио је албански предузетник. 

"Моје предузеће је пословало у сектору образовања. Месец дана након блокаде 

морао сам да обуставим тај бизнис и отпустим дванаест запослених. Почео сам 

да радим на проширењу тог посла у Приштини са својим албанским партнером, 

али морали смо да тај пројекат привремено обуставимо“. 

"Прошлог јуна произвели смо 10 тона купуса, а успели смо да продамо пет тона 

пре него што се мој отац заразио вирусом. Преосталих пет тона купуса смо 

морали да бацимо јер су се локална заједница и продавци на пијаци плашили да 

купе од нас, страхујући да ће се заразити купусом који смо произвели“. 
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Како језик, перцепција безбедности и политика утичу 
на сарадњу  

Раст језичке баријере 
 Према налазима истраживања, једна од највећих препрека за већу сарадњу је језичка 

баријера. Поделе које су превладавале након сукоба, заједно са чињеницом да је учење 

језика у албанским и српским школама прекинуто пре 30 година, довеле су до тога да већина 

Срба и Албанаца не говоре језик једни других, стварајући тако језичку баријеру између њих. 

Према налазима другог истраживања које је спровео АДРЦ у Јужној и Северној Митровици 

201859, од 1.000 испитаних грађана, свега 13.9% је рекло да говори језик друге заједнице. 

Поред тога, 60% испитаника изјавило је да се не осећају сигурно да говоре свој језик у 

срединама у којима је њихова заједница у мањини. Исто је и са већином одговора добијених 

у овом истраживању, јер је већина интервјуисаних предузећа саопштила да је недостатак 

језичких вештина главни проблем који омета сарадњу, а прате га политичка 

ситуација/тензије и недостатак мобилности, што их такође спречава да истражују додатне 

пословне могућности.  

Исто су као проблем идентификовали и други невладини актери који су покушали да овај 

проблем ублаже. Представник Привредне коморе Косова је у интервјуу за наше истраживање 

изјавио да су ова организација ангажовала на промоцији иницијатива које пружају услуге и 

алате у вези са учењем језика. ИОМ је уз подршку УНМИК-а креирао и дигитални речник који 

је први онлајн албанско-српско-албански речник са фондом од 20.000 речи. 

Одрживије решење овог проблема би било увођење оба службена језика (албански и српски) 

у наставне програме албанских и српских школа. Ово је, међутим, и даље осетљиво и 

емотивно питање за заједнице јер се учење језика „друге стране“ у одређеној мери 

доживљава као чин потчињавања. Према истраживању спроведеном у Северној и Јужној 

Митровици, 65% Албанаца и Срба је против увођења језика друге заједнице у школе.60 

Перцепција безбедности утиче на мобилност 
Лоши међуетнички односи и језичка баријера такође утичу на перцепцију сигурности многих 

Албанаца и Срба који се не осећају пријатно да се крећу слободно у срединама у којима 

њихова заједница није већина. 61 

 
59 Центар за алтернативно решавање спорова, “Да ли разумемо једни друге”, 2019 
60 Ибид 
61 Ибид 

"Лично ми је највећи проблем непознавање језика и сигурно бих више сарађивао 

када бих знао језик. Кад одем на југ или кад ми дођу Албанци, ослањам се на 

енглески, али ако он или она не говоре енглески, онда сам у проблему“, рекао је у 

интервјуу један од српских испитаника. 

http://mediation-mitrovica.org/wp-content/uploads/2019/02/POR-Can-we-understand-one-another-SRB.pdf
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Ова препрека у успостављању сарадње има више нијанси, јер постоје области са већинским 

српским становништвом која Албанци сматрају сигурним (Грачаница) и оне у којима се 

сматрају мање безбедним (четири најсеверније општине). Исто важи и за српску заједницу; 

Приштина се сматра сигурнијом од Јужне Митровице, Вучитрна и Србице.  

Перцепција безбедности такође утиче на осећај безбедности појединца и предузећа које воде 

Албанци када је слободно кретање по Северу Косова у питању. Сходно томе, то смањује 

њихову мобилност у региону и шансе за трагањем за пословним могућностима. 

Учесници округлог стола нису били изненађени овим налазом и објаснили су да ова разлика у 

перцепцији безбедности између региона Митровице и Приштине и Грачанице настаје као 

резултат сукоба 1998-1999, који је био интензивнији у региону Митровице него у Приштини. 

Ту су и последице вишедеценијских политичких тензија које су углавном имале епицентар у 

најсевернијим општинама. Северно Косово су описали као подручје где се сусрећу два 

национализма. 

Институционална нејасноћа на Северу Косова у комбинацији са перцепцијом безбедности 

додатно демотивише предузећа која воде Албанци да се укључе у сарадњу са компанијама са 

Севера Косова. 

  

„Међуетнички односи су много опуштенији када прођете Вучитрн и стигнете до 

Приштине“, рекао је предузетник из Лепосавића, додајући такође да се ситуација 

током година знатно поправила. 

"Институције само што су почеле да раде на Северу и нису у потпуности 

функционалне. Поред тога, политичке тензије се догађају пречесто, а људи су 

донедавно уклањали косовске таблице приликом уласка у Северну Митровицу због 

безбедности. Како могу да пошаљем мој камион за куповину или продају одређене 

робе у Звечан? Ко може гарантовати сигурност мом камиону или возачу?", рекао је 

албански предузетник. 
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Да ли је пословна сарадња отпорна на политичка мешања?  
Неки од учесника округлог стола порекли су да политичке тензије представљају велику 

препреку за сарадњу. Они су истакли да, иако политички односи Београда и Приштине имају 

значајне ефекте на трговинске односе између две стране, исто се не односи и на појединачна 

предузећа на Косову. 

На већина политичких криза између Београда и Приштине гледа се као да су оркестриране, 

навели су саговорници, додајући да оне готово никога на терену не заваравају и стога имају 

минималан утицај на спремност привредних субјеката да уђу у међуетничку сарадњу. 

Оно што може представљати проблем су дешавања на локалном нивоу и поједине политике. 

Међутим, чак и такви ефекти су минимални и могу заоштрити односе на неколико дана, не и 

на дужи временски период. Иако локалне политике не обесхрабрују међуетничку пословну 

сарадњу на системски начин, оне такође нису усмерене ни на то да је унапреде. У ретким 

приликама успевају и да сарадњу зауставе на кратко, присетио се саговорник на округлом 

столу. 

Сарадњу између Срба и Албанаца најлакше је уочити у мултиетничком насељу Бошњачка 

махала у Северној Митровици, а управо је економска размена у овом подручју била мета 

политичког притиска средином 2019. године, током навода о хуманитарној катастрофи на 

Северу Косова када су предузетници престали да илегално увозе робу из Србије на коју је 

косовска влада одредила царину 100% због најављених хапшења и заплене робе. Поред 

захтева Удружења предузетника да се затворе све продавнице, Срби су такође позвани да не 

одлазе и купују производе у Бошњачкој махали, где је већина власника радњи одбила да 

затвори продавнице. Ситуација се нормализовала након неколико дана тензија. 

Представник невладиног сектора је такође додао да, поред таквих примера, повремени 

физички напади у близини већих трговинских центара у Јужној Митровици и ретке кампање 

срамоћења Срба који тргују на југу на друштвеним мрежама, такође могу смањити економску 

размену за неколико дана. 

 

"Мислим да, уколико желите бити националиста, то можете бити код куће. Ако 

желите бити бизнисмен, морате се понашати у складу са глобалним трендовима 

и заборавити на национализам. Ово је добро проверени рецепт и мислим да сва 

предузећа, албанска и српска, знају за ово правило. Нешто је другачије са 

потрошачима, али ипак могу да кажем да на зеленој пијаци у Грачаници има много 

купаца Албанаца. Исто је и у Гњилану и другим областима као што је Штрпце. С 

друге стране, у Приштини је тешко продати робу из српских средина уколико 

продавац не говори албански језик и не може робу представити купцима у 

Приштини." 
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Албански саговорник са другог округлог стола је поделио слично мишљење.  

Недостаци процеса интеграције 
Поред чињенице да утиче на економску сарадњу између севера и југа Косова, са процесом 
интеграције су испливале и препреке за административну интеграцију српске заједнице са 
Севера Косова. 

Наиме, неспровођење неких споразума омета ниво економске интеграције. На пример, лоша 
примена Споразума о матичним књигама, или тачније одбијање Косова да прихвати као важеће 
изводе из српских матичних књига (рођених, венчаних и умрлих) издатих после 10. јуна 1999., 
ствара проблеме српској заједници при добијању косовских идентификационих докумената. 

Ово додатно ограничава слободу кретања грађана који имају овај проблем и, сходно томе, 
њихову економску интеграцију. 

Иако се ситуација са добијањем косовских идентификационих докумената током година знатно 
поправила, поступак верификације извода из матичне књиге венчаних који се издају у српском 
систему (најпроблематичнији јер се, за разлику од доказивања рођења или смрти, 
алтернативна документа попут болничких докумената, не могу користити како би се доказало 
да је склопљен грађански брак) и даље се зависи од редовног усвајања владиних 
административних упутстава и стога зависи од политичке воље странке на власти и највише 
погађа бракове закључене између грађана рођених на Косову и нерезидента са српским 
држављанством. Даље, чак и када се бракови верификују од стране косовских власти, због 
мера реципроцитета које се односе на српске пасоше62, супружници који нису са Косова и 
поседују српско држављанство са информацијама о пребивалишту на Косову, не могу да се при 
косовским властима пријаве за боравишну дозволу и касније се пријаве за процес 
натурализације. То практично значи да, ако се косовски Србин оженио женом из централне 
Србије након 10. јуна 1999. године - она и њихова деца у неким случајевима не могу добити 

 
62 Са изузетком прелаза ИБМ-ова са Србијом где се праве изузеци за личне карте и изводе из 
матичне књиге рођених, Косово не признаје  документа која Србија издаје држављанима Србије са 
пребивалиштем у градовима који се налазе на Косову. Ова документа издају измештени 
Секретаријати унутрашњих послова Србије. 

"Предузећа су отпорна на ове ствари. Привремени прекид сарадње може трајати 

два или три дана; људи не иду у ЕТЦ, али тада ЕТЦ најави попуст и сви изнова иду 

тамо. Нико не види проблем у томе. Ништа што политичари кажу у неком 

тренутку може нанети више штете од онога што већ постоји - да људи 

једноставно не желе да купују српске производе, осим онога што морају и оних 

производа на које су навикли или које не могу да замене “, рекао је представник 

невладина организација из Северне Митровице. 

"Продајемо своје производе свим заједницама и с тим немамо проблема. Српски 

потрошачи не оклевају да купе наше производе, што показује да економски 

интереси превазилазе националистичка осећања." 
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косовско држављанство и лична документа. Поред тога, важно је напоменути да бракови 
склопљени у српском систему после 14. септембра 2016. године (датум последњег споразума 
о слободи кретања) уопште не могу да се верификују, чиме се спречава да супружници који 
нису рођени на Косову прођу кроз процес натурализације. 

Иако то није пример проблема при регистрацији због непризнавања венчаног листа, један 
предузетник који је учествовао на округлом столу дао је пример свог радника, који не може да 
добије косовску личну карту исту не извади и његов отац. С друге стране, од његовог се оца, 
који није био регистрован при УНМИК-у, тражи да приложи неки стари документ издат пре јуна 
1999. године који доказује његов идентитет (стару личну карту, пасош или сличан 
идентификациони документ). Док његов радник не реши овај проблем, он неће моћи да отвори 
банковни рачун на Косову, положи возачки испит, легално се запосли и буде регистрован у 
Пореској управи или путује ван северних општина у друге косовске општине. 

Даље, иако се о признавању диплома разговарало неколико пута, а постизани су и договори уз 
посредство ЕУ и САД, ово питање је и даље нерешено и спречава слободно кретање радне 
снаге. Пракса у примени ових споразума када је реч о верификацији диплома српског 
Универзитета на Косову показала је да је тај процес преспор и оптерећен дугим 
административним процедурама.63 С друге стране, нострификација диплома универзитета у 
Србији још увек није могућа. 

Штавише, заустављени процес дијалога зауставио је и примену неких других важних споразума 
од којих би пословна заједница могла да има користи, попут претходно успостављене сарадње 
између Привредне коморе Србије и Привредне коморе Косова. 

Емотивна економија 
Иако је већина интервјуисаних српских и албанских предузетника изразила спремност за 

потенцијалну сарадњу, 15 испитаника (укључујући представнике и Албанаца и Срба) такође је 

изразило забринутост због могуће „емотивне економије“ или „економског национализма“ 

који се сусрећу у пракси, и при чему међуетнички односи утичу на економске одлуке купаца и 

потрошача, а не њихов економски интерес.64 65  

Феномен „емотивне економије“ или „економског национализма“ типичан је за 

постконфликтна подручја, баш као и за било који други вишегрупни, идентитетски насилни 

сукоб између држава, региона или класа.66  

Поред забринутости коју су исказали саговорници у интервјуима и примера које су навели 

учесници округлог стола, постоји неколико примера који говоре у прилог томе. Неке косовске 

политичке странке су врло гласно заговарале бојкот производа из Србије67, а постоји и 

пример хипермаркета у Урошевцу у ком је власник забранио продају свих производа из 

Србије. Овај хипермаркет је такође увео и политику обележавања производа заставом земље 

порекла. Ове стратегије су том предузећу донеле годишњи обрт од 3 милиона евра.68  

 
63 ИнТЕР, “Образовање у процесу нормализације односа 
Београда и Приштине”, 2019 
64 https://kossev.info/srpski-proizvodjaci-na-kosovu-u-nemoj-borbi-za-trziste/? 
65 Интервјуи са српским и албанским предузетницима и дискусије на округлим столовима. 
66 International Alert, “Regulation of Trade Across Contested Borders”, 2015 
67 https://balkaneu.com/determination-urges-boycott-products-serbia/ 
68 https://kossev.info/plus-center-jedini-market-na-kosovu-koji-ne-prodaje-robu-iz-srbije/  

http://regionalnirazvoj.org/upload/Plan/Documents/2019_04/CisBalk_Lanac_Obrazovanje_u_procesu_normalizacije.pdf
http://regionalnirazvoj.org/upload/Plan/Documents/2019_04/CisBalk_Lanac_Obrazovanje_u_procesu_normalizacije.pdf
https://kossev.info/srpski-proizvodjaci-na-kosovu-u-nemoj-borbi-za-trziste/
https://www.international-alert.org/sites/default/files/Caucasus_RegulationOfTradeAcrossBorders_EN_2015.pdf
https://balkaneu.com/determination-urges-boycott-products-serbia/
https://kossev.info/plus-center-jedini-market-na-kosovu-koji-ne-prodaje-robu-iz-srbije/
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 Ова пракса означавања производа заставом земље порекла производа биће касније 

институционализована на нивоу Косова након увођења царине од 100%.69 Иако је ова кампања 

била усмерена против компанија из Србије, она је имала и ефекат преливања на предузећа у 

власништву косовских Срба, рекли су учесници округлог стола. 

 Поред тога, представник српске развојне организације изразио је мишљење да је феномен 

„емотивне економије“ био присутнији у првим годинама након сукоба него сада:  

А друге стране, албански економиста овај феномен види другачије: 

 Ипак, интервјуисали смо две компаније које наводе да нерадо улазе у међуетничку сарадњу 

због етничког неповерења. Представник маркетиншког удружења је објаснио да су ретки 

примери када се предузећа воде емоцијама, а не финансијским интересом: 

 

 
69 https://kossev.info/u-svakoj-prodavnici-na-kosovu-pored-cene-proizvoda-obavezna-i-zastava-zemlje-
porekla/ 

„Претходна влада је таргетирала одређене производе, тако да сада имамо 

ситуацију да сваки производ мора имати заставу земље порекла, на тај начин се 

политичари обраћају свом бирачком телу поруком - ми не желимо робу из Србије, 

ми не желимо да на тај начин јачамо Србију. То има утицаја на обично 

становништво и мање образовани део становништва. Политичари то раде из 

сопствених интереса како би добили подршку дела изборног тела", рекао је 

пољопривредник из Зубиног Потока. 

„Људи данас не брину много о етничкој припадности продавца, већ о квалитету 

производа и како да га добију по најнижој могућој цени“. 

"Мислим да ово није присутно међу предузећима; сва су оријентисана на профит. С 

друге стране, овај феномен може бити присутан међу потрошачима, а предузећа 

само прате потражњу на тржишту. Ако потрошачи не желе ове производе, 

бизниси ће следити њихове захтеве“. 

„Власници предузећа који су пропатили током рата не желе да послују са српским 

предузећима, док за некога ко није имао последице нема ни проблема.“ 

https://kossev.info/u-svakoj-prodavnici-na-kosovu-pored-cene-proizvoda-obavezna-i-zastava-zemlje-porekla/
https://kossev.info/u-svakoj-prodavnici-na-kosovu-pored-cene-proizvoda-obavezna-i-zastava-zemlje-porekla/
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Испитаници су у овом истраживању навели неке примере како емотивна економија и даље 

утиче на пословно окружење. 

Један предузетник из Северне Митровице посведочио је да постоји одређени ниво економског 

национализма, али је истакао да је то претежно присутно код потрошача, ретко код 

пословних људи. Дао је лични пример где је успео да успостави сарадњу са Албанцем из 

Приштине како би проширио своје патентирано пословање у Приштини, али је његов пословни 

партнер затражио да се не помиње да се ради о патенту из српске средине и затражио од 

њега да се у јавности представља као да припада једном другом словенском народу. 

Албански предузетник из Бошњачке махале објаснио је да је подстицање на економски 

национализам између Косова и Србије привремено утицало и на његово пословање. 

Пољопривредни произвођач на другом округлом столу говорио је о примеру другог српског 

произвођача домаћих пита који је свој производ паковао у пакете који су указивали на да је 

произвођач фирме коју воде Албанци. Сличан, лични пример, да је морао да сакрије своје 

српско порекла како би проширио своје пословање у Приштини, навео је учесник првог 

округлог стола. 

Даље, произвођач из Грачанице објаснио је да се и он суочава са непрекидним препрекама 

када покушава да прода своје производе дистрибутерима у срединама са албанском већином. 

Каже да је на крају успео да успостави плодну сарадњу са албанским предузећима под 

условом да користи амбалажу и етикету компаније свог партнера. Такође је нагласио да је 

раније покретао питање економског национализма, али је на крају одлучио да о томе не 

говори јавно јер је открио да то привлачи пажњу која је даље негативно утицала на његово 

пословање. 

Осим што морају да се представљају као албанске компаније, албански пословни партнери од 

неких српских предузећа траже да се роба произведена у Грачаници или српским енклавама 

означи као произведена ван Косова. 

„Моја и његова (пословног партнера из албанске заједнице) сарадња је сјајна - он у 

томе види профит, види да је посао профитабилан и да може зарадити, али је то 

грађанима у Приштини морало да се представи на сасвим другачији начин. Морали 

смо да избришемо све податке о томе да је то српски патент и да послујемо у 

српским заједницама јер га они таквог неће прихватити“. 

"Када је још 2019. уведена царина од 100%, створила се криза у којој су многи Срби 

из инат престали да купују робу у албанским продавницама. Уз то, српски 

политичари су такође претили локалним Србима да не купују ништа у албанским 

продавницама. Срећом, ситуација се нормализовала након неколико дана“. 
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 Најзад, менаџер медијске куће дао је пример великих компанија које послују на косовском 

тржишту, а које се плаше да промовишу своје услуге у општинама са српском већином, јер су 

забринути да би то могло имати негативан утицај на њихов профит који пре свега зависи од 

албанских клијената и потрошача.  

Феномен економског национализма присутан је и у српској заједници. Као што је већ 

наведено у овом документу, један саговорник из Грачанице нагласио је да су потрошачи у 

срединама са српском већином имали предрасуде према квалитету робе коју производе 

албанске компаније на Косову, али су након увођења царине од 100% почели да купују 

косовске производе и, како је сведочио, потрошачи су схватили да постоје производи 

изванредног квалитета. 

Без институционалне подршке за економску сарадњу 
Већина власника предузећа из обе заједнице сматра да надлежни органи нити олакшавају 

нити подстичу међуетничку економску сарадњу. 

Албански учесник округлог стола изјавио је да централне власти имају сва овлашћења за 

подстицање међуетничке сарадње, али им недостају идеје и не баве се тим политикама. С 

друге стране, ни локалне власти не заговарају увођење таквих политика пред централним 

властима, додао је он. 

 

"Постоји момак у Грачаници који продаје ратлук и који робу декларише као да је 

произведена у Новом Пазару, иако је произведена у Грачаници. Не знам да ли је ово 

нека врста одбијања робе која долази из Грачанице, али од српских предузећа је 

затражено да то учине како би њихова роба била представљена на албанским 

тржиштима“, рекао је бивши радник једне међународне развојне агенције. 

"Српска ТВ Мрежа потписала је једномесечни уговор са истакнутом комерцијалном 

банком на Косову за вођење промотивне кампање о финансијским производима те 

банке. Два дана након покретања кампање, одговорно лице ТВ Мреже добило је 

позив од банке која је тражила да се кампања обустави. Још један лични пример је 

моја понуда великом тржном центру у близини Грачанице да промовишу своју 

компанију у медију у којима радим. Искрено су ми рекли да, иако имају српске 

купце, радије не би били први који ће се оглашавати у српским медијима јер то 

може негативно утицати на њихово пословање. То вас тера да се запитате, ако 

се велики плаше да пробију лед, како можемо очекивати да би се мања албанска 

предузећа усудила да промовишу своје производе и услуге у српским медијима?", 

рекао је овај учесник на округлом столу. 
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Албански предузетник је у интервјуу тврдио да врло добро познаје политичку ситуацију на 

северу и југу и са сигурношћу може рећи да локалне власти не улажу напоре да подстакну 

међуетничку економску сарадњу. 

Учесници округлог стола сложили су се у оцени да су општински буџети усредсређени на 

капиталне и инфраструктурне пројекте, који само иду у корист предузећима из грађевинског 

сектора. Истовремено, не развијају се програми за подршку другим предузећима - 

произвођачима, пољопривредним радницима или трговцима.  

Пољопривредници из Звечана истакли су да је, услед само делимично спроведеног процеса 

интеграције, администрација у срединама са српском већином неефикасна или уопште не 

функционише. Навели су неколико врста докумената која нису успели да добију у општини 

Звечан, јер нема службеника који су задужено за те услуге. Међу њима је било плаћање и 

издавање потврде о плаћеном општинском порезу на имовину. Како нису могли да изврше 

плаћање и добију овај документ, нису могли да дођу ни до грађевинске дозволе за 

привремени објекат. 

Општине на Северу су такође критиковане због, како је описано, недостатка спремности 

локалних власти да узму у обзир локално албанско становништво и суседне општине са 

албанском већином.  

  

"Локална политика не подржава предузећа на северу на адекватан начин, посебно 

не српска предузећа. Имају једностран приступ где сав новац иде до једног извора 

и то је то", рекао је предузетник из Северне Митровице. 

"Наша политика на Северу је заснована на претпоставци да овде не живе Албанци, 

као да они не постоје, као да смо сами овде на Косову. Ако неко не постоји, како 

успоставити сарадњу са њим? То је наше политика за све“, пекао је власник радње 

на Северу указавши на оно што се може протумачити као изолационизам локалних 

институција у срединама са српском већином. 

„До сада нисам приметио да неко из локалних власти инсистира на подстицању 

међуетничке пословне сарадње.“ 
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И локалне институције70 наводе да нема локалних политика у вези са подстицањем 

међуетничке пословне сарадње, а представник општине Ју-на Митровица се пожалио и на то 

да општине на Северу не показују било какав интерес да сарађују. Уз то, представник 

општине Јужна Митровица такође је изјавио да верује да сарадња на нивоу заједнице 

одражава однос између Косова и Србије на нивоу влада, рекавши: 

Упитани о томе шта институције могу да ураде како би подстакле међуетничку сарадњу, 

учесници у истраживању су навели да треба подстаћи производњу и трговину. Затражили су 

од локалних власти да понуде бизнисима парцеле, грантове и прилике за умрежавање71 

уколико желе да подрже међуетничку сарадњу. 

Учесници округлог стола сложили су се да политика на високом нивоу игра главну улогу и 

објаснили су да српске локалне власти повремено избегавају сарадњу са суседним 

општинама са албанском већином јер желе да контролишу процес интеграције. 

С друге стране, интервјуисани представници институција на централном нивоу, Министарства 

економије и заштите животне средине и Министарства пољопривреде, такође су рекли да 

немају конкретне програме који су усмерени на међуетничку сарадњу, али тврде да њихове 

институције имају инклузивну политику када је реч о додели грантова. Посебан проблем за 

регистрацију пољопривредних предузећа настаје због недовољне примене споразума о 

катастру због чега одуговлачење поступка верификације имовине спречава регистрацију 

 
70 Интервју са представницима Општина Јужна Митровица и Приштина 
71 Када је реч о могућностима за повезивање, 11 албанских власника предузећа изјавило је да су 

заинтересовани да присуствују на догађајима за повезивање бизниса са припадницима других 

заједница како би оценили има ли простора за сарадњу и евентуално успоставили пословну 

сарадњу. Када су у питању предузећа која воде Срби, 2 испитаника су рекла да би можда 

присуствовала таквом догађају, 11 би присуствовало, 2 би присуствовало само уколико имају 

времена, а 2 је изјавило да би њихов одговор зависио од тога ко организује, шта ће представити и 

шта ће бити крајњи циљ таквог догађаја. 

 

"Политика је главни фактор који утиче на сарадњу. Када су односи на 

националном нивоу између владе Косова и Србије добри, сарадња расте и 

обрнуто." 

"То је партија покера. Међународна заједница ради на томе да подстакне северне 

општине да сарађују са суседним општинама са албанском већином. 

Градоначелник Јужне Митровице жели ту сарадњу како би је искористио за 

сопствене политичке интересе и представио се као особа која премошћује поделу 

и интегрише Северну Митровицу. С друге стране, српска страна то опструира јер 

жели нешто заузврат “, објаснио је један учесник округлог стола. 
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неких пољопривредних предузећа, што је предуслов за пријаву за пројекте у области 

пољопривреде. 

Представник Министарства економије и заштите животне средине рекао је да је главна 

препрека за међуетничку сарадњу чињеница да су општине углавном хомогене. Истовремено, 

иако немају посебне програме за њено подстицање, потпуно су свесни да је међуетничка 

сарадња у најбољем интересу Косова, јер би таква сарадња утицала на економски раст и 

имала би позитиван утицај на друге макроекономске показатеље.  

Привредна комора Косова – страх од непознатог 
Представник Привредне коморе Косова (ПКК) који је разговарао са АДРЦ-ом изјавио је да ПКК 

има више од 16.000 чланова и 30 секторских удружења, која представљају кроз мрежу својих 

регионалних канцеларија у Пећи, Ђаковици, Призрену, Урошевцу, Гњилану, Митровици и 

Приштина (где се налази и седиште). Пакети услуга који се нуде предузећима која су чланице 

укључују, али нису ограничени на: догађаје и ручкове усмерене на повезивање, заговарање и 

лобирање, разне сајмове, промоцију и маркетинг, трговинска сарадња са земљама ЕУ, Б2Б 

састанке, баркодове, сертификате о пореклу, годишње пословне конференције, услуге 

интерног Сталног арбитражног суда, пословне клубове и приступ студијама, подацима, 

економским анализама и статистикама о трговини. 

Представник ПКК-а каже да постоји контакт особа/координатор задужен за предузећа у 

оквиру Привредне коморе Косова која воде припадници мањинске заједнице и да се врши 

презентација услуга које пружају и српским компанијама. Представник ПКК је такође рекао да 

раде на учлањењу „Удружења српских предузетника из Грачанице“ у Привредну комору 

Косова. 

ПКК такође нуди информације на српском језику на својој веб страници, тако да се српске 

привредне компаније могу информисати о променама у економском и правном оквиру. 

Међутим, мањи број предузећа интервјуисаних за потребе овог истраживање изјавили су да 

се не би придружити Привредној комори која се састоји од предузећа власника из различитих 

заједница, а међу њима је било више предузећа која воде Срби.72 Учесници округлог стола 

верују да су тако одговорили због неразумевања улоге привредне коморе. Многи се плаше да 

би приступање привредној комори значило преузимање више (углавном) финансијских 

обавеза, посебно када је реч о предузећима на Северу која, углавном, послују ван система, у 

сивој економији. 

Такође су критиковали Привредну комору Косова због тога што није превише активна у 

покушајима да контактира предузећа која воде Срби, тражећи само, како су то описали, pro 

forma чланство предузећа која воде припадници ове заједнице. Као аргумент за ову тврдњу 

наводе чињеницу да је већина чланства обезбеђена ангажовањем НВО и кроз пројектне 

активности усмерене на Б2Б. 

 
72 7 албанских власника предузећа изјавило је да би се придружили међуетничкој привредној комори, 2 су 

била против идеје наводећи да већ постоји Привредна комора Косова и да нема разлога за оснивање друге. С 

друге стране, 11 српских предузећа би било заинтересовано да се придружи таквом телу, док је 5 било 

против. 
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Учесници другог округлог стола такође су нагласили да је недостатак разумевања примарна 

препрека за придруживање српских предузећа привредној комори. Међутим, један од 

саговорника имао је другачије искуство када је реч о ангажовању ПКК у срединама са 

српском већином. Истакао је да су њихове активности изузетно важне за развој пословања, 

али да предузећа која воде Срби чланство не препознају као прилику. 

Сви учесници округлих столова истакли су да би се лично придружили мултиетничкој 

привредној комори, посебно због потребе за информацијама. 

Учесници округлог стола такође су били врло критични према учинку и вођству Удружења 

предузетника на Северу. Како су објаснили, руководство је високо политизовано и у уској је 

вези са локалним властима, што их чини лошим избором јер нису у довољној мери критични 

према локалним  властима и политикама. Поред тога, њиме доминирају грађевинска 

предузећа која немају интерес да се локални буџети трансформишу и уместо на 

инфраструктуру, усмере на развој пословања. 

Упитани постоје ли међу пословном заједницом на Северу гласови који позивају на стварање 

аутентичнијег Удружења предузетника, троје предузетника који су учествовали у овој 

дискусији изјавили су да они не постоје јер нико не би добровољно преузео ту врсту 

одговорност будући да је, како су то описали, све обесмишљено и подложно вишим 

политичким играма. 

Подршка других невладиних актера  
Многе локалне и међународне организације су ангажоване на пружању подршке економском 

развоју и економској интеграцији кроз грантова, обуке за подизање капацитета, организацију 

међуетничких сајмова и међуетничких економских пројеката. 

Невладини актери који раде са пословном и старт-ап заједницом интервјуисани за потребе 

овог истраживања, као што су Иновациони центар Косово (ИЦК) и Боневет, изјавили су да у 

том погледу имају инклузивну политику и да је српска заједница, посебно са југа Косова и 

раније била укључена у њихове пројекте и догађаје. Боневет чак планира да отвори своју 

подружницу у Митровици 2021. године како би своје услуге учинили доступним грађанима из 

региона Митровице. С друге стране, ИЦК организује разне активности које би могле да 

подстакну међуетничку сарадњу, попут старт-ап такмичења, обука и стипендија. ИЦК такође 

има виртуелни инкубатор за младе који не живе у Приштини или оближњим градовима. 

С друге стране, представник Регионалне развојне агенција Север такође је навео да су 

интензивно ангажовани у сарадњи са општинским властима у циљу подршке економском 

развоју. Агенција тренутно спроводи два велика пројекта - један где организују обуку о 

примени Закона о раду и безбедности и здрављу на раду и други са Министарством културе 

где је 150 младих људи обучено за развијање професионалних вештина у области графичког 

дизајна и развоја веб страница. Представник ове Агенције је такође изјавио и да пружају 

подршку за шеме грантова за предузећа и да им је 60% или 300 пријава било поднето од 

стране предузећа из региона која воде Срби. 

Многи други невладини актери спроводе пројекте који се односе на развој међуетничких 

односа на Косову. Заправо, према бази података доступној на Платформи за изградњу 
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поверења73, постоји 137 пројеката међународних и локалних организација који се баве овом 

темом и који су или у току или су недавно спроведени. 

Најзад, ове године ће кроз „Програм инклузивног развоја“ који спроводе Програм Уједињених 

нација за насеља - УН Хабитат, PAX и Community Building Mitrovica бити израђен оквир за 

општински економски развој за општине у региону Митровице. Циљ програма је да подржи 

општине у изградњи општинских развојних планова, општинских мапа за зонирање и изради 

планова за учешће грађана, који би у центар ставили процедуре засноване на принципима 

локалне демократије и пружили оквир за урбани и економски развој општина.  

 
73 https://kosovotrustbuilding.com/sr  

https://kosovotrustbuilding.com/sr
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ЗАКЉУЧАК: 
Дијалог за нормализацију односа између Косова и Србије, који води ЕУ од 2011. године, 

поставио је, између осталог, и темеље за повећање пословне сарадње унутар заједница на 

Косову. Међутим, ова намера није испунила очекивања јер стране нису биле вољне да у 

потпуности примене све споразуме. Да би повећале економске везе, две стране морају да се 

обавежу на спровођење споразума који, између осталог, регулишу економску размену. Али 

озбиљност у примени и свих осталих споразума такође би створила осећај предвидљивости и 

стабилности који широј популацији може наговестити да политичке сплетке не би довеле у 

питање сигурност њихових пословних улагања. 

Један од таквих примера је позитивна сарадња Привредне коморе Србије и Косова која је 

сада замрзнута. Уместо да се траже начини како да се даље економски интегришу предузећа 

која воде косовски Срби, тај процес оптерећује и оним што је идентификовано као невољност 

предузећа која воде Срби да се придруже ПКК. Привредним предузећима у власништву 

косовских Срба требају развојне могућности ако настоје да изађу из сиве економије, а ПКК би 

могла да пружа подршку у овом подухвату. 

Међутим, до истински трансформативних процеса у односима Београда и Приштине не може 

се доћи док траје стална производња конфликта. Уместо тога, мора да превлада производња 

мира. Како сада ствари стоје, значајне напоре спољних и унутрашњих невладиних актера да 

подстакну процесе помирења урушавају етно-националистичке политике и изјаве које 

неизбежно утичу на све облике сарадње, укључујући и пословну. 

ПРЕПОРУКЕ:  
У складу са кључним налазима представљеним у овом истраживању, тим АДРЦ даје следеће 

препоруке: 

• Како дијалог и економска сарадња између Србије и Косова утичу на међуетничку 

сарадњу на нивоу заједница на Косову: 

o Привредне коморе Србије и Косова треба да наставе, интензивирају и прошире 

своју сарадњу. Њихљ сарадња треба да постане приоритет и треба је 

подстицати са политичког нивоа; 

o Косово и Србија треба да престану са праксом увођења антиконкурентних 

политика и подстицањем „емотивне економије“/економског понашања 

заснованог на етничкој основи; 

o Косово и Србија треба да мапирају све бирократске препреке у трговинској 

размени и реше их са добром намером; 

o Стране треба да остану посвећене примени Вашингтонског споразума; 

o Косово треба да реши проблем у вези са идентификационим документима; 

o Стране би требало да раде на проналажењу одрживог модула за 

превазилажење језичке баријере између заједница постизањем политичког 

споразума о увођењу наставних планова и програма за учење језика у српским 

и албанским школама на Косову; 
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o Стране треба да током преговора раде на идентификовању узрока неповерења 

у институције које осећа мањинска заједница косовских Срба и да решење за 

исте уврсте у Свеобухватни споразум; 

• Општине треба да направе економску стратегију која би за циљ имала развој 

приватног сектора на основу општинских развојних планова;  

• Треба успоставити Удружење привредника косовских Срба и пружити подршку 
предузећима која воде косовски Срби, било у правним питањима, изградњи 
капацитета, интеграцији на тржишту или успостављању економских кластера малих 
произвођача. Оснивање овог тела треба да подрже политички представници косовских 
Срба, као и косовска и српска Привредна комора; 

• Прелазно решење за превазилажење језичке баријере треба тражити кроз ангажовање 
Привредне коморе Косова и Пословно удружење косовских Срба, који би требало да 
траже средства за дуготрајни пројекат учења језика; 

• Косово би требало да размотри стимулисање локалног економског раста увођењем 
политике фискалне децентрализације широм Косова, при чему би општине 
материјализовале део ПДВ-а прикупљеног на својој територији. Ово би подржало 
економску интеграцију и стимулисало општине да се више посвете економском 
развоју, међуетничкој сарадњи и борби против неформалне економије на својим 
територијама. 



A S S E S S M E N T
O F  I N T E R -
E T H N I C
E C O N O M I C
C O O P E R A T I O N
I N  K O S O V O
I n  f o c u s :  M i t r o v i c a  R e g i o n ,  P r i s t i n a  a n d  G r a c a n i c a

MARCH 2021

Supported by:The content and opinions expressed in this document are those of the Author(s),

and do not necessarily reflect those of the Swiss Embassy in Kosovo.

The content and opinions expressed in this document are those of the Author(s),
  and do not necessarily reflect those of the Embassy of Switzerland in Kosovo.
Pёrmbajtja dhe opinionet e shprehura nё kёtё dokument janё tё autorit/es/ёve 
             dhe nuk i reflektojnё ato tё Ambasadёs sё Zvicrёs nё Kosovё.
The content and opinions expressed in this document are those of the Author(s),
  and do not necessarily reflect those of the Embassy of Switzerland in Kosovo.

Садржај и мишљења изражена у овом документу су одговоност аутора,
      и не одражавају нужно ставове Aмбасаде Швајцарске на Косову.


